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Oppstartmøte for handlingsplan for åkerrikse 16.9.2008 
 
Kort oppsummering v/Åsmund Fjellbakk 
Møtet ble holdt hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen. 
Tilstede: Lars Løfaldli, Kjartan Askim, Kari Engmark, Ragnar Ødegård, Ole Nikolai Skulberg, Asbjørn Folvik, Ingar 
Øien, Knut Eie, Jon Bekken, Mona Jensen, Åsmund Fjellbakk, Anders Braa og Torborg Berge. 

 
Lars Løvfaldi, DN holdt en kort innledning om nåværende status for DN’s arbeid med ulike 
handlingsplaner for arter. 
 
Metode 
NOF utarbeider en ny metodebeskrivelse for registrering og oppfølging av åkerrikser i løpet 
av 2008. Det er viktig at prosjektet profilerer seg sterkt i media for å få inn flest mulig 
observasjoner av åkerrikser fra grunneiere. NOF legger opp til st system som involverer 
Bondelaget. Dataflyten må inn i metodebeskrivelsen. 
 
www.fugleatlas.no skal brukes til registrering av åkerrikser. 
 
Roller 
DN skriver kontrakt med NOF på bakgrunn av en kravspesifikasjon. Det er naturlig at det 
vises til metodebeskrivelsen i kontakten. 
 
Næringsinteressene v/Bondelaget involveres umiddelbart i prosjektet. 
 
Lokale landbrukskontorer og Bondelaget vil være sentrale samarbeidsparter i feltsesongen. 
De bør involveres når det skal tas kontakt med bonden. 
 
Tiltak skal være basert på frivillighet. 
 
Handlingsplanen står og faller med at det er tilsatt en prosjektkoordinator. 
 
Skjøtselsavtaler 
Ole Nikolai Skulberg, Bondelaget holdt en kort orientering om arbeidet med mal for 
skjøtselsavtaler. Hensikten er at det skapes forutsigbarhet for bonden og tydelige forpliktelser 
for staten. 
 
NOF påpekte at slike avtaler ikke må bli for omfattende og kompliserte og henviste til 
erfaringer i Sverige. Ettersom åkerriksene ikke er veldig stedtro over lang tid, er det 
sannsynligvis ikke gunstig å få til for langvarige avtaler. 
 
Erstatning 
Erstatningsberegninger er en utfordring og landbrukskontorenes lokale kompetanse bør 
nyttes sammen med Fylkesmannens landbruksavdeling. Fylkesmennene (LA) er rett instans 
for utbetaling. Opplegg for overføring mellom fylker av den nasjonale potten utvikles. 
 
Langsiktige tiltak blir arealtiltak. Bondelaget var skeptiske til å gå videre på dette punktet uten 
at det ligger en god metode for å identifisere slike områder og kunnskap om langsiktige tiltak i 
bunn. Eksempler fra Britiske øyer ble nevnt. 
 
Identifikasjon av situasjoner for iverksetting av akutte tiltak 
NOF lager mal med kriteria som legges til grunn for akutte tiltak i ulike situasjoner. 
Det er ønskelig å bruke ”sannsynlighet for hekking” på det enkelte sted som en parameter for 
iverksetting av akutte tiltak. Det er vanskelig å vurdere hekkestatus. DN må gi signaler om 
hvor lista skal legges slik at dette innarbeides i metodebeskrivelsen for prosjektet samt i 
kriteria. 
 
Dersom en klarer å lokalisere reiret, vil en kunne rette slike tiltak mot arealet rundt reiret, og 
dermed unngå å sette av hele åkeren/enga. Store besparelser både for bonde og prosjektet. 
Sterkt behov for metode til å finne reir. Hund er en uprøvd mulighet - som fungerer i Bulgaria. 
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Langsiktige tiltak 
Å ta inn åkerrikse i RMP kan også brukes i informasjonssammenheng. RMP er bedre egna til 
årlige tiltak enn SMIL. SMIL er best egna til engangstiltak, som for eksempel ved akutte tiltak 
for enkelte rikser. 
 
Bondelaget poengterte at en må se på den totale kostnaden av en tilskudds -eller 
erstatningsordning. 
 
Vi bør se på grunnlagsdata for å finne ut om åkerriksene ser ut til å foretrekke spesielle 
habitattyper. Det kan være aktuelt må få til drift med annet enn raigras for å bruke dette som 
lokkegrøder for å få åkerriksene til å slå seg ned. 
 
Informasjon 
Informasjonsarbeidet før neste sesong er svært viktig og må skje på mange felt.  
 
Prosjektets forslag til aktuelle informasjonsarenaer fikk tilslutning, bl.a. 

• Kjøp av eget domene: www.akerrikse.no – DN sjekker opp med IT 
• Skilt for de som setter i verk tiltak – også reklameeffekt 
• Fylkesmennene i de aktuelle fylkene inviterer seg med på møter med 

jordbrukssjefene i fylket sitt og informerer om prosjektet. 
• Forhåndsinformasjon til grunneierlag og maskinlag 

 
Aktuelle kommuner bør kunne ha informasjon om åkerriksevennlig slått på sine heimesider, 
evt. link til prosjektside der denne informasjonen finnes. 
 
Viktigheten av å få spredd informasjon om hvem en skal kontakte dersom en hører rikser eller 
vil ha mer informasjon ble poengtert. Ett telefonnummer! 
 
Det bør fokuseres på at åkerriksa er en signalart som symboliserer et økosystem med flere 
arter som sliter. 
 
Fokusér på gladsaker når prosjektet skal profilere seg i media. 
 
Bondelaget kan bidra med å spre mye informasjon gjennom lokallag og fylkeslag. De 
poengterte viktigheten av å dra disse inn tidlig i prosessen. De ser i første omgang for seg 
rein info om åkerriksa generelt, samt enkle, kortsiktige tiltak. 
 
DN mente entydig at Bondelaget må være med på utvikling av informasjonsmateriell. 
 
Ny brosjyre bør tilpasses hhv Vestlandet og Østlandet. Brosjyre bør lanseres (på nytt) 
sammen med artikkelserie. 
 
Eventuelt 
Fylkesmannen i Rogaland organiserer en arbeidsgruppe. Det ble gitt innspill om 
sammensetningen av denne.  


