NMBU-seminar:
«Helhetlig sjøørretforvaltning»
FOREDRAGSHOLDERE

Velkommen og start på seminaret!
Sjur Baardsen, NMBU
Rektor ved NMBU med doktorgrad i skogøkonomi. Har arbeidet
med lakseoppleieavtalen i Trondheimsfjorden, og lokaløkonomiske virkninger av sportsfiske.

Status og utfordringer for våre sjøørretbestander.
Tor Atle Mo, vitenskapelig råd for lakseforvaltning /NINA.
Utdannet ved Universitet i Oslo innen fiskebiologi og fiskeparasittologi. Han har jobbet med mange ulike parasittsykdommer
som gyrodactyloser hos laks og ørret, og PKD hos laksefisk.

Forvaltning av sjøørret og bedring av dens
leveområder
Atle Kambestad, Miljødirektoratet
Seniorradgiver pa Fiskeseksjonen i Miljødirektoratet, med ansvarsomrade blant annet sjøørret. Utdannet ferskvannsøkolog
ved UiB og bakgrunn som fiskeforvalter i Hordaland.

Hvordan kan NVE bidra til et bedre vassdragsmiljø for sjøørreten?
Morten Stickler, NVE
Miljøradgiver ved NVE’s avdeling for Skred- og Vassdrag i Oslo
og professor II ved Universitetet Sør-Øst Norge. Har tidligere
erfaring fra forskning og forvaltning med vassdrag, laks og sjøørret, og arbeidet med grunneiere i lakse- og sjøørretvassdrag i
Norske Lakseelver. Har tverrfaglig utdanning innen vassdragsmiljø og fisk.
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Vegvesenets arbeid og praksis med veikryssinger
og bekker
Ingrid Hjelle, Statens vegvesen
Utdannet fiskerikandidat/Msc Fishery Science fra Universitetet
i Tromsø. Etterutdanning i kystsoneplanlegging. Stipendiat/
forsker Kystsoneforvaltning. Fra 2008 Miljøkoordinator, Statens vegvesen Region nord, her inkludert EUs vanndirektiv/
vannforskriften. Jobber bl.a. med koordinering av arbeidet med
vannforskriften i regionen og ansvar for kartlegging av kulverter som vandringshinder for fisk og vannlevende organismer.

Metode for kartlegging av sjøørretbekker
Eir Hol, tidligere NMBU-masterstudent. Vann- og avløpsingeniør i
Kinn kommune.
Eir Hol er cand. scient i Miljø og naturressurser fra Fakultet for
miljøvitenskap, ved NMBU. Hun jobber som konsulent og saksbehandler i Kinn kommune, med forurensning og spredte avløp,
samt er representant/kontaktperson for Kinn kommune i Nordfjord vassomrade.

Suksessfaktorer for lokale bekkerestaureringsprosjekt
Stian Stensland, NMBU
Førsteamanuensis i naturbasert reiseliv. Har forsker og undervist om fiskeforvaltning fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv siden 2007. Dvs. sportsfiskere, rettighetshavere og andre
aktører syn og atferd pa fiskeregler, forvaltning mm,. og hvorfor. Siden 2015 vært primus motor for NMBUs arbeid med sjøørretbekkene i Verdal. Tidligere arbeidet i Norske Lakseelver,
WWF-Norge.

Sjøørret i Danmark: Forvaltning, adfærd og
fiskere
Christian Skov, Lektor Danmarks Tekniske Universitet (DTU
Aqua).
Har gjennom de siste 20 ar arbeidet med fiskeatferd, ferskvannsøkologi og forvaltning av sportsfiske. Senest har han tatt
initiativ til Fangstjournalen, www.fangstjournalen.dtu.dk , som
skal forbedre kunnskapen om fiskebestandene i Danmark.
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Sjøørreten og sjøørretfiskerne i Oslofjorden
Thrond Haugen, NMBU
Haugen er utdannet fiskeøkolog pa UiO. Jobber i dag som professor pa NMBU-MINA, men har tidligere arbeidet ved UiO og NIVA,
samt Høgskolen i Hedmark (Evenstad). Han forsker og underviser innen fiskeforvaltning og fiskeøkologi ved NMBU, med flere
prosjekter pa sjøørret fra systemer i hele landet. Haugen er en
ivrig fritidsfiskere og har fisket sjøørret i Oslofjorden i hele sitt
liv, men ogsa andre steder i landet. Har hatt mye forskningsaktivitet knyttet til fisken og fiskerne i Oslofjorden de siste 15 arene.

Sjøørretfiske i sjøen - fritt fram for alle og
null oppsyn!
Jonathan Colman, NMBU
Utdannet økolog pa UiO. Jobber som førsteamanuensis pa NMBU,
forsker pa UiO og daglig leder hos NaturRestaurering AS. Han
forsker og underviser i bl.a. restaureringsøkologi og konsekvensanalyse ved NMBU. Colman er en ivrig fritidsfisker og har fisket
bl.a. sjøørret i Oslofjord siden 1986. Begynte a forske pa sjøørret,
havabbor og torsk sammen med T. Haugen for 18 ar siden. Har
ogsa forsket pa fritidsfiskerne i Oslo fjorden, og har flere pagaende prosjekter om nærkystøkologiske interaksjoner mellom fisk,
fisking og andre menneskelige aktiviteter.

Sjøørretforvaltning i en urban setting – pressområde Oslofjorden.
Terje Wivestad, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Viken
Jobber med forvaltning av fisk samt trua og sarbare akvatiske arter hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Er utdannet som limnolog
ved Universitetet i Oslo.

Klekkeridriftas rolle for sjøørreten i Sandvikselva før, nå og i framtida
Morten Merkesdal, Bærum kommune
Arbeider i Bærum kommune som driver Norges eldste klekkeri,
Hamang klekkeri i Sandvikselva. Jeg har vært ansvarlig for driften her fra 2001. Utdannet Utmarkstekniker fra Evenstad skogskole tidlig pa 1980 tallet. Jeg har holdt pa med kultivering av og
fiske etter sjøørret og laks hele livet.
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NJFFs politiske arbeid med sjøørreten og
dens leveområder, med spesiell vekt på
Oslofjorden.
Steinar Paulsen, Norges Jeger- og Fiskerforbund
Sportsfiskekonsulent i NJFF. Utdanningsbakgrunn fra natur/
kultur friluftsliv og pedaogikk. Oppvokst med Sandvikselva, bor
ved Oslofjorden. Stort engasjement for sjøørreten som fiske - og
friluftslivsressurs, bade privat og i NJFF-sammenheng.

Et framtidig sjøørreteldorado på Hvaler - hva
skal til og hvordan?
Bjørn Tore Kjølholt, sjøørretblogger og MDG-lokalpolitiker på Hvaler i Østfold.
Fra Hvaler. Fiskenerd med sjøørret og ørret som hovedfelt. Driver en av Norges største sjøørretblogger rosareke.no. Ambassadør for Norges jeger og Fiskerforbund. Slar et slag for det bærekraftige fisket, skal du høste ma du sa mentalitet.
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