Sjøørretseminar - Lista
Fredag til lørdag 7.- 8. april arrangerer NJFF i samarbeid med Farsund kommune sjøørretseminar.
Sted: FARSUND FJORDHOTELL
Påmeldingsfrist: 17.03.17
Påmeldingsskjema sendes: vestagder@njff.no

Bakgrunn:
Farsund kommune driver registrering og oppfølging av ørretførende bekker i kommunen. NJFF er
aktiv bidragsyter i prosjektet der vi søker å utføre mest mulig kostnadseffektive tiltak. Alle tiltak må
være i tråd med grunneiers interesse.
Målsetning:
Kompetansebygging og erfaringsutveksling vil være nyttig og interessant for å finne de beste
løsningene. Vi ønsker å informere grunneiere, offentlige fagpersoner og andre interesserte om vårt
prosjekt så langt. Samlingen vil være en gylden mulighet til å utveksle fiskehistorier over en bedre
middag.
Målgruppe:
Seminaret vil være interessant for grunneiere, offentlig forvaltning, fiske- og naturinteresserte,
studenter, forskere mf.
Fredags kveld, fra kl 1630 til ca kl 2000 er være gratis og en gylden mulighet for grunneiere til å få
informasjon om hvilke tiltak som kan være aktuelle og hva som er gjort andre steder.
Priser:
Se vedlagt påmeldingsskjema.

Program:
Fredag 7. april:
1630

Registering

1700

Historie og tilbakeblikk på sjøørretforvaltningen. - Ørnulf Haraldstad - miljøverndirektør hos
fylkesmannen.

1730

Pågående sjøørretprosjekt på Lista. - Stig Alfred Eikeland - naturforvalter Farsund kommune

1800

Pause

1810

Presentation av 25 års med vandløbs-restaurering. - Per Søby Jensen fra Ringkøbing - Skjern
Kommune

1840

Bakgrunn for pågående prosjekt. - Trond Rafoss gründer og tidligere naturforvalter i Farsund

1910

Sjøørretforvaltning på Agder. - Frode Kroglund – fiskeforvalter hos Fylkesmannen.

1940

Diskusjon og spørsmål

2030

Middag

Lørdag 8. April:
0900

Velkommen, - Farsunds Ordfører Arnt Abrahamsen

0930

Den Store Lakseundersøkelse – SDPAS” Avdekning av flaskehalser for laksebestanden i
Skjern. - Søren Larsen, daglig leder for Danmarks Center for Vildlaks.

1000

Pause

1015

Genetikk og sopp. - Ragnvald Andersen Cand. Real- zoolog med mange års erfaring fra
universitet.

1045

“Fishing on Edge” – et turismeprosjekt i Vestjylland. - Søren Larsen

1115

Pause

1145

Gjennomførte og kommende restaureringsprosjekter i Ringkøbing - Skjern Kommune
- Per Søbye

1215

Oppsummering ved Ordfører Arnt Abrahamsen, åpent for spørsmål.

1300

Lunsj og avslutning

