
 TEFA 

Tverrfaglig Etatsgruppe For Forsuringsspørsmål i Agderfylkene 

 

Velkommen til årets TEFA-seminar på Dyreparken Hotell, 

Kristiansand, torsdag 7. mars 2019 

 

 

På årets seminar vil vi ta opp aktuelle tema som forsuring og kalking, ål og elvemusling, 

fremmede og uønskede fiskearter, utvandring av fisk i regulerte elver, habitatforbedring 

for fisk i bekker, regional vannforvaltningsplan og klimaendringer. 

 

  

 

 

TEFA-seminaret er et tradisjonelt, årlig seminar som tar opp problemstillinger knyttet til forsuring, 

kalking, vannmiljø og fiskeforvaltning. Årets seminar blir på Dyreparken hotell i Kristiansand 7. mars. 

Nytt av året er at vi legger opp til et utvidet program kvelden før det ordinære TEFA-seminaret, dvs. 

kvelden 6 mars. Flere har etterspurt dette for å ha bedre tid til sosialt og faglig påfyll rundt temaene 

TEFA jobber med. 

Programmet den 6. mars starter kl. 18.00 med spennende kåserier om ål og utvandring av 

laksesmolt. Videre blir det middag og sosialt samvær. Prisen for kveldsseminaret inkludert middag er 

kr 495,-. Overnatting koster kr 895,- inkludert frokostbuffet. 

Vi håper mange har lyst å benytte seg av dette tilbudet. Bindene påmelding gjøres i 

påmeldingsskjema.  

Det tradisjonelle seminaret avholdes 7. mars fra kl. 09.00 – 15.30.  

Deltakelse på det tradisjonelle TEFA-seminaret er gratis. Lunsj er inkludert. 

Bindende påmelding innen 1. mars på nettsidene til Fylkesmannen i Agder, under fanen «Kurs og 

konferanser»: https://www.fylkesmannen.no/agder/Kurs-og-konferanser1/velkommen-til-tefa-

seminaret-2019/ 

 

https://www.fylkesmannen.no/agder/Kurs-og-konferanser1/velkommen-til-tefa-seminaret-2019/
https://www.fylkesmannen.no/agder/Kurs-og-konferanser1/velkommen-til-tefa-seminaret-2019/


 

Program for kveldsseminar og TEFA-seminar 2019 

 

Kveldsseminaret 6. mars. Registrering 17.30 – 18.00 

18.00 Reise med ål. Kåseri med forfatter Torolf Kroglund 

18.45 Laksesmolten i Agder. Vandring mot havet - piknik med døden. Kåseri med Frode Kroglund, 

Fylkesmannen i Agder 

20.00 Middag 

Program for TEFA-seminaret 7. mars.  Registrering og kaffe fra 08.30 

09.00. Velkommen og åpning av seminaret ved møteleder Ørnulf Haraldstad, Fylkesmannen i Agder 

Status og informasjon fra Miljødirektoratet. Kjetil Lønborg Jensen/Helge Tjøstheim, Miljødirektoratet 

Nytt liv i surt vann, ny bok om Kalkingshistorikken. Forfatter Dag Matzow 

Bleka - status, trusler og tiltak. Forskningsleder Bjørn Barlaup, NORCE 

10.25– 10.45 Pause 

Kalkingsnytt i Agder. Ved representant fra Fylkesmannen 

Ål og elvemusling- en reminder. Frode Kroglund, Fylkesmannen i Agder  

Vannregioner: Regional vannforvaltningsplan. Rådgiver Lars Berg Holtan, Vest -Agder 

Fylkeskommune  

11.45 – 12.45 Lunsj 

Hva gjør vi med fremmede uønskede arter. Lars Berg Holtan og Frode Kroglund  

Uønsket spredning av fisk – forskning i Agder. Ingeborg Palm Helland, Forskningssjef NINA 

Paneldebatt: Hvordan arbeides det mot fremmede, uønskede arter. Ørnulf Haraldstad, Ingeborg 

Palm Helland, Rådmund Steinsvåg, Espen Halvorsen og Frode Kroglund 

14.00 – 14.20 Pause 

Fiskevandringer i regulerte vassdrag, eksempler fra Storelva og Nidelva. Tormod Haraldstad, NIVA 

Habitatforbedrende tiltak i bekker. Rådmund Steinsvåg, Mandal Sjøørretklubb 

Hva kan vi gjøre av tiltak for fisk i møte med klimaendringer? Hva betyr tørke og flom for fisken? 

Frode Kroglund 

15.35. Oppsummering og avslutning ved møteleder 

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer etter innleggene. 


