Program for

Fellesmøte for kommunal og privat viltforvaltning
i Aust-Agder 2013
Strand hotell Fevik 3.april 2013
Målgruppe: Folkevalgte med interesse og roller innen viltforvaltningen,
saksbehandlere for viltsaker i kommunene, jaktvaldsledere, jaktledere,
representanter for grunneierorgan, utmarksnæring og jegere.
Program 2013:
0900-0930

Oppmøte og registrering, matbit.

0930-0945

Innledning og presentasjon av Arbeidsutvalget for kommunal
viltforvaltning ved leder Øyvin Froland.

0945-1000

Aktuelt fra fylkeskommunen

1000-1015

Aktuelt fra Fylkesmannen

1015-1115

Beitekvalitet og bestandsvariasjoner hos våre viltarter
v/Vidar Selås, professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

1115-1215

Rådyrforvaltning. Jakt og jaktorganisering for rovvilt. v/Vidar Holthe,
Norges skogeierforbund

Lunsj
1300-1330

Aktuelt om rovdyrsituasjonen i Aust-Agder v/Jon Erling Skåtan, SNO

1330-1415

Alderbestemmelse av elg og hjort
v/Tor Harald Ottersland og Peder Vaaje Hegland, Åmli- og
Tvedestrand videregående skole, avd. Holt landbruksskole.

1415-1515

Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av elg og hjort i
Aust-Agder. Presentasjon av Bestandsrapporten for elg og hjort 2013.
v/Magnus Stenbrenden, Faun naturforvaltning.

1515-1545

Spørsmål og diskusjon. Er det behov for endringer i forvaltningen av
hjortevilt i Aust-Agder? Forberedte innspill fra foredragsholdere og
deltakere.

1545-1600

Oppsummering og vel hjem ved Hans Fløystad

1600

SLUTT

Deltakeravgiften er kr. 475,-, tilsvarende hotellets pris for dagpakke.
Påmeldingsfrist 26.mars.

Påmelding gjøres elektronisk på følgende adresse:
http://www.kompetanseagder.no/index.php/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/detailsCou
rse.html?id=1442

Synes du det er en dårlig løsning ringer du Hans Fløystad,
tlf. 37017633 / 94510869.
Litt om et par av foredragsholderne:

Vidar Selås:
Utdannet naturforvalter fra NLH (nå UMB)
1987, med hovedoppgave på rådyr. Etter å ha
jobbet noen år i forvaltningen tok jeg en
doktorgrad på rovfugl i 1997. Fikk fast ansettelse
på Institutt for naturforvaltning ved UMB i
2002. Har siden jobbet mest med
bestandsvariasjoner hos planteetende dyrearter.
Underviser i økologi og naturforvaltning.

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.

