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Oppsummeringsmøte for handlingsplan for åkerrikse 19.10.2009 
 

Den første ordentlige sesongen for handlingsplan 
for åkerrikse er over, og vi inviterer med dette 
aktuelle aktører til diskusjonsmøte for å 
oppsummere årets innsats. 
Møtet blir mandag den 19. oktober 2009 kl 
10:00 – 15:30 hos Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus i Statens Hus, Tordenskiolds gate 12, 
Oslo.  
 
 
Statens Hus ligger i nærheten av Rådhuset, bare 
noen minutters gange fra Nationalteateret 
stasjon. (Flytoget stopper ved Nationalteateret). 
 
 

Vi ønsker primært å evaluere årets sesong. Hva har funger bra, og hva har fungert mindre bra? Hva 
kan gjøres bedre? Program og sakspapirer vil bli lagt ut på http://www.akerrikse.no i løpet av neste 
uke (uke 42). Der ligger det også annen aktuell informasjon. 
 
For å komme gjennom programmet forutsettes det at deltakerne har satt seg inn i sakene på forhånd 
så langt som mulig. 
 
Vi legger opp til et diskusjonsmøte der vi diskuterer oss gjennom sakslista, gjerne med bakgrunn i et 
lite, opplysende innlegg før hvert tema. Disse innleggene bør ikke være lenger enn at det blir tid til 
diskusjon. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus spanderer lunsj. For å kunne bestille passe mengde, må vi be om 
at de som skal delta på møtet melder fra innen torsdag 15.10.2009 kl 14:00. 
 
Det legges opp til at den enkelte fylkesmann må dekke reiseutgiftene til sin deltaker.  
Vi tar høyde for å kunne dekke reiseutgiftene for deltakerne fra organisasjonene og kommunene, men 
vi tar forbehold om at totale utgifter ikke overskrider kr 20.000,-. Utover dette må organisasjonene og 
kommunene sjøl dekke utgiftene til sine deltakere. 
Første mann til mølla-prinsippet vil være gjeldende, men kombinert med en viss fordeling for å sikre 
deltakelse fra ulike organisasjoner og kommuner. 
 
Påmelding til torborg.berge@fmro.no innen torsdag 15.10.2009 kl 14:00 
 
Velkommen til møte. 
 
Vennlig hilsen 
 
Anders T. Braa Torborg Berge 
viltforvalter rådgiver, prosjektkoordinator 
 
Saksbehandler:  Torborg Berge     
Saksbehandlers telefon:  51 56 89 39 
E-post:  torborg.berge@fmro.no  

51568700 postmottak@fmro.no Lagårdsv. 80 51568700 
Postboks 59 Lagårdsv. 78 Telefaks: Hjemmeside: Postboks 59 
4001 Stavanger Stavanger 51568811 www.fylkesmannen.no/rogaland 4001 Stavanger 

Telefaks: 
51568811 
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Program for oppsummeringsmøte 2009 handlingsplan for åkerrikse. Oslo, 19.10.2009 
 
10:00  Velkommen 

Generelt om åkerrikseprosjektet så langt. Oversikt over antall rikser og hva som har blitt gjort. 
 
10:20 Kort runde med erfaringer fra fylkene og de andre deltakerne. Hvordan har sesongen gått? Hva har 

fungert bra, og hva har fungert dårlig? 
 
10:50 Kommunikasjon og rolleavklaringer 

• Hvordan har de ulike ledda i kommunikasjonsflyten og samarbeidet fungert? Hvordan kan 
den bli bedre? 

o NOF sentralt - NOFs fylkeskoordinatorer 
 Forventningsnivå – lønn? 

o NOF – FM 
 Verifisering av observasjoner 
 Nøyaktig stedsangivelse ekstremt viktig + andre merknader som gjør 

lokaliseringen enklere for forvaltningen 
 Habitatregistrering – skjema og mal for kategorier 

o FM – kommunene 
 Viktig at FMLA legger føringer for kommunens bruk av f.eks. SMIL, f.eks. 

i brev om prioriterte tiltak. 
 Ønske om økonomisk og kompetansemessig ansvar for tilskuddene 

(startordning).  
 Ønske om kunnskapsoverføring til lokal landbruksforvaltning. 

o Kommunene – grunneiere 
o UMB – alle 
o Bondelaget - bønder 

 
12:00 LUNSJ 

 
13:00 Identifisering av situasjoner for igangsetting av tiltak. Hva har vi lært av årets sesong? 

• Hvilke situasjoner/observasjoner utløser hvilke tiltak? Størrelse på tiltak? 
Behov for mal? 

• Satse på jorder som har vært gode i mange år, eller som hadde åkerrikse i foregående år. 
Fortrinnsvis jorder hvor det ble satt av areal i foregående år. 

• Behov for sikrere opplysninger om hekking eller ikke. Fleksibel ordning der areal satt av på 
generelt grunnlag kan slås tidligere dersom det ikke blir observert åkerrikse i inneværende 
sesong. 

• Hvordan forholde seg til åkerrikser som endrer sangområde i løpet av sommeren? 
 
13:30 Tilskudd / erstatning 

• Mal for standardiserte takster i forbindelse med tilskudd 
• Mal for avtale mellom kommune/grunneier angående tiltak og tilskudd 
 

14:00 Prioriterte fylker og områder 
• Prioriterte fylker og områder? Bør disse justeres? 
• Hvordan skal ikke-prioriterte fylker og områder forholde seg? 

o F.eks. i områder langt nord, eller på øyer som er vanskelig tilgjengelig. 
 
14:20 Forskning 

• Erfaringer og resultater så langt fra årets sesong 
o Praktisk nytte av prosjektet for prosjektledelse og kommuner 
o God erfaring med radiomerking. Svært nyttig for forvaltningen – bedre målretting 

av tiltak 
• Hvilke betydninger får resultatene for prosjektet videre? 
• Behov for å vite mer. Hva behøver i å få svar på for å målrette tiltakene bedre? 

o Hvordan finne reir? Varmesøkende kamera? Hund? 
o Er det de samme riksene som kommer tilbake til de samme jordene, eller er det 

nye individer? 
 
14.50 Øvrig informasjon – idédugnad 

• Åkerriksa som prioritert art etter ny naturmangfoldlov 
 
15:00 Eventuelt 
 
15:30 Vel heim 
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