Fylkesmennene i Austog Vest-Agder

Hvordan står det til med rypene på Agder?
Hvordan sikre en fremtidsrettet rypeforvaltning?
Åpent seminar 15.- 16. oktober 2013 på Bykle hotell
Målgrupper: Kommuner, rettighetshavere, jegere/ fuglehundklubber og
øvrige fjellbrukere.
Påmelding: Påmelding skjer elektronisk på www.vaf.no innen 1. oktober
2013.
Pris: Arrangørene dekker festmiddag og kaffe/te/frukt, mens deltakerne
dekker reise, overnatting og lunsjene. Overnatting koster kr. 850,- for
enkeltrom & kr. 1200,- for dobbeltrom. 2 retters lunsj koster kr. 195,- per
stykk. Overnatting og lunsj gjøres opp direkte med hotellet.
Kommunene oppfordres til å dekke kostnader for «sine» deltakere, eks.
fra de kommunale viltfond.
Spørsmål? Kan rettes
-

Bård A. Lassen (Vest-Agder Fylkeskommune) tlf. 38 07 46 21
Hans Fløystad (Aust-Agder Fylkeskommune) tlf. 37 01 76 33
Per Ketil Omholt (Fylkesmannen i Aust-Agder) tlf. 37 01 45 75
Tor Punsvik (Fylkesmannen i Vest-Agder) tlf. 38 17 62 08

VELKOMMEN!

Bakgrunn for ønsket om rypeseminar: Statistisk Sentralbyrå
presenterer bl.a. statistikk over felte ryper i Norge. På figuren nedenfor
vises utviklingen i fellingsstatistikken de siste 20 årene for Agderfylkene.
Det dramatiske fallet i uttak antas i stor grad også å reflektere utviklingen
i bestandene, og dette vekker bekymring.
Svært mange har et engasjement i og interesse for rypene våre, som
også er viktige arter i fjelløkologien vår.
Fylkeskommunene
har
ansvaret for veiledning i og
koordinering
av
den
regionale forvaltningen av
det høstbare viltet (villrein
unntatt), og fylkesmennene
har et særlig ansvar for å
ivareta hensynet til bevaring
av naturens mangfold.
Til nå har forvaltningen av ryper i Agderfylkene foregått forholdsvis
planløst, og dette har arrangørene ambisjoner om at skal bedres. Da er
det naturlig å starte med å bedre kunnskapsgrunnlaget og drøfte
organiseringen av høstingen.
Med bakgrunn i dette inviteres det til et seminar der vi har vært så
heldige å få med oss våre fremste fagfolk. Statskog deltar som en sentral
rettighetshaver på landsbasis og i Setesdal Ryfylke, og kanskje også
rettighetshavere som er organisert med annen viltforvaltning kan gi
bidrag til organiseringen av rypeforvaltning her sør. Heldigvis finnes gode
eksempler på bærekraftig rypeforvaltning å lære av fra andre deler av
landet, og fra Dalsbygda/Forelhogna kommer det impulser og råd. Til
sist, men ikke minst, er det satt av mye tid til spørsmål og diskusjon til å
drøfte ambisjonene og oppgavene som ligger foran oss.
For skal rypeforvaltningen i landsdelen heves så kreves bred deltakelse;
fra rettighetshavere, kommuner og de frivillige som bl.a. kan bidra til å
skaffe bedre kunnskap om bestandene og årlig produksjon gjennom
systematiske takseringer i felt. I tillegg må offentlig viltforvaltning bidra
med ressurser og kompetanse.

Program:
Tidspunkt:

Tirsdag 15. oktober

12.00-13.00

Ankomst og lunsj

13.00-13.30

Åpning. Bakgrunn for samlingen.
Bård A. Lassen, Vest-Agder fylkeskommune

13.30-14.30

Hva vet vi om ryper? Kunnskapsgrunnlag og
forvaltning. Hans Christian Pedersen (NINA)

14.30-15.00

Spredning av ryper og hvor slår de seg ned?
Torstein Storaas (Høgskolen i Hedmark –
Evenstad)

15.00-15.15

Beinstrekk

15.15-16.15

Rypetaksering – gjennomføring og bruk.
Torstein Storaas (Høgskolen i Hedmark –
Evenstad)

16.15-16.45

Statskogs rypeforvaltning generelt, og
forvaltning av rype i Njardarheim spesielt.
Kristian Eiken Olsen (Jo Inge Breisjøberget)

16.45-17.30

Erfaringer fra bærekraftig rypeforvaltning i
Forollhogna.
Arne Nyaas (Lokal koordinator for utmarkslaget)

17.30-18.30

Spørsmål og diskusjon.

19.00

Middag - med en fylkespolitisk hilsen til rypa fra
fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv S. Lund

Tidspunkt: Onsdag 16.oktober
07.30-08.30 Frokost.
08.30-08.45 Innledning. Tor Punsvik, Fylkesmannen i VestAgder
08.45-09.15 Utfordringer og muligheter i rypeforvaltningen
sett fra rettighetshavernes ståsted.
Sondov Bjåen, Bykle
09.15-10.00 Hvordan vil Statskog forvalte rypa i Njardarheim i
årene som kommer? Kristian Eiken Olsen /
(Jo-Inge Breisjøberget) Statskog
10.00-10.30 Hva mener jegerne om behovet for endret
rypeforvaltning på Agder? Øystein Stamland,
Vest-Agder Jeger- og Fiskerforbund
10.30-11.30 Spørsmål og diskusjon
11.30-12.00 Oppsummering og tanker om veien videre.
Ved arrangørene
12.00

Lunsj og avreise.

Adressater:
- Kommunene Bykle, Valle, Bygland, Sirdal, Kvinesdal,
Hægebostad og Åseral
- Fylkeslag og lokallag av Norges Jeger- og Fiskerforbund i
Agderfylkene
- Rettighetshaveres organisasjoner, villreinlag m.m.
- Fuglehundklubbene i Agderfylkene
- Fylkeskommunene og fylkesmennene i Rogaland og
Telemark
Invitasjonen sendes kun ut elektronisk, men legges også ut
på arrangørenes nettsider og annonseres i sentrale aviser på
Agder (Agderposten, Fædrelandsvennen og Setesdølen).

