
Program for 

Fellesmøte for kommunal og privat viltforvaltning 
i Aust-Agder 2012 

Rica Dyreparken hotell (Noahs ark) 22.-23.mars 2012 
 
Målgruppe: Folkevalgte med interesse og roller innen viltforvaltningen, 
saksbehandlere for viltsaker i kommunene, jaktvaldsledere, jaktledere, 
representanter for grunneierorgan, utmarksnæring og jegere.   
 
Siden det er første samling etter kommunevalget utvider vi samlingen slik at den 
går over to dager. Det er lagt til rette for godt utbytte også ved 1. dags deltakelse.  
 
 
22. mars: Myndighet og roller i viltforvaltningen  
 
1300-1345 Oppmøte registrering og lunsj 
 
1345-1400 Innledning og presentasjon av Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning 

(AU). Opprop for stemmeberettige til valg av AU v/Øyvin Froland, AU-leder.  
 
1400-1530 Viltforvaltningen fra statlig styring til rettighetshavernes bestandsplaner. 

Viktige deler av gjeldende lovverk med vekt på de siste forskriftsendringene og 
kommunens rolle og myndighet. v/Erik Lund, Direktoratet for naturforvaltning 

 
1530-1630 Rovviltforvaltning v/Jon Erling Skåtan, Rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn 

for Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder og Per Ketil Omholt, Fylkesmannen i 
Aust-Agder. 

 
Pause 
 
1645-1715  Mål for forvaltning av elg og hjort i Aust-Agder. Kommunale planer for 

hjorteviltforvaltning. Kommunale viltfond og økonomi. Status for 
bestandsplanbasert forvaltning av elg og hjort i Aust-Agder v/Hans Fløystad, 
Aust-Agder fylkeskommune. 

 
1710-1740 Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning. Årsmelding 2011 og valg til AU 

for perioden 2012-2016 v/Øyvin Froland / valgkomiteen. 
 
1800-1930 Nordisk villmark og faglig fokus på store rovdyr m/forfriskninger i Dyreparken 
 
2000-  Middag og sosialt samvær 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fredag 23. mars:  Jakt og bestandsforvaltning  
 
0900-0910 Velkommen og presentasjon av nytt AU v/Øyvin Froland  
 
0910-0930      Aktuelt fra fylkeskommunen. Endringer i datainnsamling av sett 

elg/hjort/hare/skogsfugl. Hjorteviltregisteret. Trafikksikkerhetstiltak. Hjortevilt 
2012. Vilttiltaksmidler. v/Hans Fløystad. 

0930-0950 Aktuelt fra Fylkesmannen i Aust-Agder v/Per Ketil Omholt.  
0950-1010 Villmink. Kunnskapsstatus, jakt og fangst. v/Jon Erling Skåtan, Statens 

naturoppsyn. 
 
Pause 
1020-1120 Bestandsstatus, måloppfyllelse og forvaltningsråd for elg og hjort i Aust-Agder 

v/Magnus Stenbrenden, Faun naturforvaltning AS. 
 
Lunsj 
 
1200-1300 Elgforingsprosjektet v/Knut B. Nicolaysen  
 
1300-1340 Hjorteviltsykdommer, flått og flue. Er elgen en klimataper? v/Bjørnar Ytrehus 

Veterinærinstituttet 
 
1340-1420 Elgforvaltning i Tokke v/Sverre Bakke, Tokke kommune. 
 
Pause 
 
1420-1450 Spørsmål og diskusjon. Er det behov for endringer i forvaltningen av 

hjortevilt? Hvilke endringer er ønskelige? Hva er det mulig å få til? Hva kan vi 
iverksette til høsten?  

 
1450-1500 Oppsummering sett fra sidelinjen v/… 

Oppsummering ved nyvalgt leder i Arbeidsutvalget for kommunal 
viltforvaltning. 

 
1500  SLUTT  

 
Påmeldingsfrist 14.mars til Aust-Agder fylkeskommune, postboks 788 Stoa, 4809 
Arendal. E-post: harald.breivik@austagderfk.no eller telefon 37 01 75 71.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Priser: 
 
Helpensjon enkeltrom       Kr. 1395,-  

Helpensjon per person i dobbeltrom    Kr. 1095,- 

Prisene gjelder pr. døgn og inkluderer følgende: 

 Overnatting med deilig frokostbuffet 

 300 SAS Eurobonuspoeng eller 500 RICA bonuspoeng 

 Gratis parkering 

 Konferanserom med standard AV utstyr og fri tilgang på trådløst internett. 

 Kontinuerlig servering av kaffe, te, isvann og frukt 

 Fri tilgang til  en isdisk fylt med deilig Hennig Olsen is. 

 Herlig lunsjbuffet med kalde og varme retter samt dessertbuffet, alternativt 2 retters lunsj 

 Tre retters dagens middag 

 

Dagpakke per person, for de som ikke overnatter  Kr. 495,- 

 

Prisene gjelder pr. døgn og inkluderer følgende: 

 Gratis parkering 

 Konferanserom med standard AV utstyr og fri tilgang på trådløst internett. 

 Kontinuerlig servering av kaffe, te, isvann og frukt 

 Fri tilgang til en isdisk fylt med deilig Hennig Olsen is. 

 Herlig lunsjbuffet med kalde og varme retter samt dessertbuffet, alternativt 2 retters lunsj 

 

 

 

Kort oppsummert: 

For hele seminaret blir det kr 1590 for dobbeltrom og kr 1890 for singel. 

For deltakelse en av dagene blir prisen kr 495. 

  For første dag med Nordisk villmark og middag blir prisen kr 1000. 

 

Deltakerne gjør opp direkte med hotellet eller gjør avtale med hotellet om 

hvor fakturaen skal sendes. 

 

 



 

Litt om foredrag og foredragsholdere:   

 

Elgforingsprosjektet: http://www.hihm.no/Hovedsiden/Campus-

Evenstad/Forskning/Forskningsnytt-oekologi-og-

landbruk/Elgforingsprosjektet-avslutta 

 

Statens naturoppsyn og oppgaver med rovviltforvaltning:  

http://www.naturoppsyn.no/rovdyr/ 

 

 

 

 
 

Bjørnar Ytrehus 
Utdannet veterinær fra Norges 
veterinærhøgskole. Doktorgrad i patologi 
fra samme sted. Graden handlet om ledd- 
og beinsykdommen osteokondrose - hvilke 
faktorer som disponerer for sykdom og 
hvordan denne oppstår og utvikler seg.  
Arbeider med 1) diagnostikk på viltlevende 
dyr som blir avlivet på grunn av sykdom 
eller finnes døde og sendes inn til 
obduksjon 2) helseovervåking på 
viltlevende dyr gjennom 
informasjonssamling og målrettede 
undersøkelser og 3) forskning på 
sykdommer hos viltlevende dyr. 
Forskningen er konsentrert rundt 
sammenhengen mellom miljøet dyra lever i 
og forekomsten av smittestoff og sykdom. 
Har særlig arbeidet med ektoparasitter som 
flått (Ixodes ricinus) og hjortelusflue 
(Lipoptena cervi) og sykdommene disse kan 
ha med seg.  

Magnus Stenbrenden 
Utmarkskonsulent i Faun 
Naturforvaltning, 3870 
Fyresdal. E-post: mst@fnat.no  
Telefon: 35067701, Mobil: 
98431030.   
Magnus er utdannet 
naturforvalterkandidat fra 
UMB 2009, med fordypning i 
vilt og fiskeforvaltning. Han 
jobber hovedsakelig med 
forvaltning av hjortevilt. Han 
har tidligere arbeidet noe 
med kartlegging av fremmede 
arter, og har også erfaring fra 
ulike vilt- og fiskestelltiltak. 
Mye av fritida brukes på 
variert jakt, fiske og 
friluftsliv, men jakt på 
hjortevilt og skogsfugl er nok 
favorittaktivitetene.  
 


