Naturdatas viltkonferanse 2018
Naturdata og samarbeidspartnere ønsker velkommen til en av Norges største viltkonferanser
1. – 2. november på Scandic Hell, Stjørdal. Dette er den 11. konferansen i rekken og vi
presenterer et bredt og interessant program.
Vi ønsker velkommen til deg som jobber med viltforvaltning i offentlig eller privat sektor,
forskere, grunneiere og jegere, og til deg som har interesse for vilt og forvaltning.
Konferansen er et viktig møtepunkt for å få faglig påfylling, men også for å treffe andre
viltinteresserte. Vi håper programmet faller i smak og vi ønsker deg hjertelig velkommen til
Stjørdal 1. – 2. november.
Påmeldingsinformasjon!
Du melder deg på konferansen på Naturdatas hjemmesider, www.naturdata.no. Påmelding før
1. oktober gir en billigere pris, så det er ingen grunn til å vente! Det er også 300,- kr i rabatt
på seminaravgiften fra og med deltager nr. 3 fra samme institusjon.
Priser 2018:
Full pakke m/ enkeltrom inkludert alle måltid: kr 4400,- (4700,- med påmelding f.o.m. 1.
oktober)
Dagpakke dag 1 med lunsj og middag: kr 2100,- (2400,- med påmelding f.o.m. 1. oktober).
Dagpakke dag 1 med lunsj uten middag: kr 1700,- (2000,- med påmelding f.o.m. 1. oktober).
Dagpakke dag 2 med lunsj: kr 1700,- (2000,- med påmelding f.o.m. 1. oktober).
Studentpris: 200 kr pr. dag (inkluderer ikke lunsj).

Hjertelig velkommen!

Program
Torsdag 1. november
10.00

Oppmøte og registrering

10.30

Seminaråpning ved Arnt S. Rørvik, styreleder i Naturdata.
Overflytting av høstbare viltressurser fra KLD til LMD - Hva er
konsekvensene av dette? Bård André Hoksrud, Landbruks- og matminister.
Lunsj
Forvaltning av høstbare viltressurser, Ellen Hambro, direktør i
Miljødirektoratet.
Hvor står den norske høstingstradisjonen i norsk naturforvaltning? - Er det
kjøttjegeren eller opplevelsesjegeren som dominerer? Espen Farstad,
informasjonssjef i NJFF.
Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016 og 2017. Christer Moe Rolandsen,
seniorforsker i NINA.

Bevaringsgenetisk forskning og overvåkning av brunbjørn i Norge og NordEuropa. Snorre Hagen, forskningssjef og avdelingsleder på NIBIO, Svanhovd

Arbetet med invasiva fåglar och däggdjur i Sverige. Per-Arne Åhlén,
prosjektleder Svenske Jägareförbundet
Jakt- alene eller felles. Arnulf Prestbakmo, jordskifterettsleder ved Ofoten og
Sør-Troms jordskifterett

Biologi og forvalting av bever. Frank Rosell, professor ved Universitetet i SørØst Norge

19.00

Middag og mingling

Fredag 2. november
08.30

Oppstart

Elgforvaltning i Steinkjer kommune. Linn Aasnes, naturforvalter i Steinkjer
kommune
Hvordan Statens vegvesen benytter data i Hjorteviltregisteret. Henrik
Wildenschild, rådgiver i Statens vegvesen, Region nord

Hva vet vi om årsakene til svingningene i rypebestandene våre? Erlend Nilsen,
seniorforsker i NINA
Økt gjennomsnittsalder og andel bukk i hjortebestanden. Bjørn Henry
Marthinussen, Bremanger kommune.
Hjorteviltregisteret versjon 2.0 – Nyheter fra Hjorteviltregisteret.
Ane J. Tangvik og Bodil Haukø, Naturdata

Hjortens tilgang på sommer- og vinterbeite under fremtidige klimaendringer.
Inger Maren Rivrud, postdoktor ved Senter for økologisk og evolusjonær
syntese, Universitetet i Oslo
Statskog til Stas-skog – naturvern, jakt, fiske og friluftsliv i eigen skog?
Torstein Storaas, professor ved Høgskolen i Innlandet
13.00

Lunsj og avreise

Årets foredragsholdere:
Bård André Hoksrud – Landbruks- og matminister i Norge.
Ellen Hambro – Direktør i Miljødirektoratet
Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet, et statlig forvaltningsorgan underlagt Klimaog miljødepartementet med omlag 700 ansatte ved kontorer i Trondheim og Oslo, og ved
Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor. Hambro ble utnevnt til direktør for
Miljødirektoratet fra 1. juli 2013. Hambro er utdannet jurist og har tidligere vært
ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet og direktør for Klima- og
forurensningsdirektoratet.

Espen Farstad – Informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Espen er en ivrig friluftsmann, jeger og fisker. «Sanker i sjel – og opplevelsessøkende».
Han jakter både storvilt og småvilt. Espen har vært informasjonssjef i NJFF gjennom en
årrekke.

Christer Moe Rolandsen – Seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning
(NINA)
Det meste av hans arbeid er relatert til hjortedyr, herunder bestandsovervåkingsprogrammet
for hjortevilt, merkeprosjekter, og problemstillinger knyttet til hjortedyr og trafikk. De siste
årene har han også vært CWD-koordinator på NINA, og gjennom det arbeidet mye med
kartlegging av skrantesjuke (CWD).

Snorre Hagen – Avdelingsleder / forskningssjef på NIBIO på Svanhovd
Snorre er utdannet økolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og har i de siste 8-9 årene
ledet forskningen på populasjonsgenetikk hos brunbjørn ved det genetiske laboratoriet på
NIBIO Svanhovd, som gjennomfører alle de genetiske analysene i det nasjonale
overvåkningsprogrammet for brunbjørn i Norge. Formelt er han ansatt som forskningssjef

(avdelingsleder) for NIBIOs avdeling for Økosystemer i Barentsregionen. Det genetiske
laboratoriet og forskergruppen tilknyttet dette er en del av denne avdelingen.

Linn Aasnes – Naturforvalter i Steinkjer kommune
Linn Aasnes er cand.scient i biologi fra NTNU, Studieretning «Bioressurser i fysisk
planlegging og naturforvaltning», med spesialisering innen populasjonsdynamikk og
forurensing. Hun jobber som naturforvalter i Steinkjer kommune, hvor jobber med
hjorteviltforvaltning, rovviltforvaltning, viltvakt, hundeloven, motorferdsel, verneområde
forvaltning, vannforskriften, biologisk mangfold og friluftsliv. Hun har arbeidserfaring både
fra kommunal, statlig (Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Rogaland) og privat sektor (Det
norske Veritas).

Per-Arne Åhlén – Prosjektleder i Svenske Jägareförbundet
P-A Åhlén er viltbiolog med drøyt 20 år i yrket, og har forsket lenge på først og fremst
storfugl og villsvin. Ved universitetet var han ansvarlig for den nasjonale
viltforvalterutdanningen. De siste 10 årene har Åhlén jobbet i det Svenska Jägareförbundet og
da med invasive arter, først og fremst mårdhund der han leder det nasjonale arbeidet for å
utrydde arten. De siste årene har Jägareförbundet fått større ansvarsområder og arbeider idag
med andra invasiva arter som mink, bisam, vaskebjørn for å nevne noen. Organisasjonen
arbeider også vinterstid i tropiske områder med bevarandebiologiske utryddelsesprosjekter av
invasiva arter.

Arnulf Prestbakmo – Jordskifterettsleder Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett
Arnulf O. Prestbakmo, cand.agric fra NLH (NMBU) med studieretning jordskifte. Han
arbeider som jordskifterettsleder ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett. Som
jordskiftedommer har han erfaring med bl.a. saker knyttet til veg, jakt og fiske. Ofte er det
spørsmål om organisering og forvaltning av ressursene. I tillegg er det i en del tilfeller tvist
om eierskapet og andelen i eierskapet til f.eks. jakta.

Frank Rosell – Professor i adferdsøkologi ved Universitetet i Sørøst-Norge
Frank er professor i atferdsøkologi ved Universitetet i Sørøst-Norge der han har forsket på
bever siden 1994. Han er leder for det Norske beverforskningsprosjektet og har publisert over
100 vitenskapelige artikler. Han har også skrevet flere bøker om bever og også en hundebok
som er oversatt til tysk, fransk, spansk og amerikansk.
For tiden jobber han med en akademisk beverbok for Oxford University Press.

Henrik Wildenschild – Rådgiver / Prosjektleder i Statens vegvesen, Region nord

Henrik er prosessleder og fagkontakt for ROS-analyser av reguleringsplaner og risikoanalyser
av tunneler. Han er trafikksikkerhetsrevisor og jobber med oppfølging av
trafikksikkerhetstiltak. Han er prosjektleder for flere FoU- og testprosjekter med nytt utstyr og
metoder for å redusere antallet elgpåkjørsler. Henrik er deltager i den nasjonale «Viltgruppa»
(intern SVV arbeidsgruppe) og er oppfinner av «Interaktiv viltvarslingssystem» som er
finansiert av Innovasjonsprogrammet i Vegdirektoratet.

Erlend Nilsen – Seniorforsker i NINA
Erlend B. Nilsen er seniorforsker på Norsk institutt for naturforskning. Hans
forskningsområder omfatter bestandsdynamikk, økologi og forvaltning av viltlevende
dyrearter, med et særlig fokus på høstbare arter. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter
på rype, og er prosjektleder for Hønsefuglportalen.

Bjørn Henry Marthinussen – Leder skog og utmark i Bremanger kommune
Bjørn Henry er leder for skog og utmark i Bremanger kommune.
Han har jobbet og bodd i Bremanger siden 1999. Han har en 5 årig skog- og
utmarksutdannelse. Hans arbeidsområder er vannforvaltning, skogbruk, motorferdsel i utmark
og viltforvaltning. Hobby: Elg- og hjortejakt og hund.

Ane J. Tangvik – fagkonsulent i Naturdata
Ane er ansatt i Naturdata som fagkonsulent og jobber primært med det nasjonale
Hjorteviltregisteret. Hun master u naturforvaltning fra NMBU og bachelor i naturforvaltning
fra tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Bodil Hauko – fagkonsulent i Naturdata
Bodil er ansatt i Naturdata som fagkonsulent og jobber primært med det nasjonale
Hjorteviltregisteret. Hun har sin utdannelse fra tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag med
bachelor i skogbruksfag. I tillegg har hun en del tilleggsutdanning. Hun har tidligere jobbet
innen kommunal forvaltning som blant annet skogbrukssjef og har vært miljø- og
viltansvarlig.

Inger Maren Rivrud – Postdoktor ved Universitetet i Oslo
Inger Maren er postdoktor ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Universitetet i
Oslo, hvor hun jobber med romlig økologi og adferd. Forskningen hennes har spesielt fokus
på bevegelsesmønstre hos store pattedyr som hjort, rein og bjørn, og hvordan klima og jakt
påvirker f.eks. habitatseleksjon og trekkmønstre. Hun jobber også med evolusjonære
konsekvenser av jakt og andre menneskeskapte forstyrrelser, og interaksjoner mellom
hjortevilt og rovdyr.

Torstein Storaas – Professor i viltforvaltning ved Høgskolen i Innlandet
Torstein Storaas. Professor i viltforvaltning ved Høgskolen i Innlandet. Studert skogshøns og
elg. Interessert i møtet mellom folk og vilt og korleis vilt har vorte oppfatta og brukt i ulike
kulturar gjennom tidene.

