
Referat fra oppsummeringsmøte 19.10.2009 - 
Handlingsplan for åkerrikse 2009 
 
Kort oppsummering v/FMOA, Tore Bjørkøyli  
Møtet ble holdt hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen. 
 
Tilstede: Lars Løfaldli (DN), Svein Dale (UMB), Gunvar Mikkelsen (UMB), Kjell 
Isaksen (Oslo kommune), Geir Paulsen (Time kommune), Ingar Jostein Øien (NOF 
sentralt), Peter Ranke (NOF sentralt), Jon Opheim (NOF Oppland), Åsmund 
Fjellbakk (FMØF), Ragnar Ødegård (FMHE), Anders Braa (FMRO), Torborg Berge 
(FMRO), Even Knutsen (FMBU), Kari Engmark, tilstede i en time (FMOA) og Tore 
Bjørkøyli (FMOA) 
 
Torborg Berge (prosjektkoordinator) innledet med å oppsummere årets sesong. 
Totalt er det registrert 196 syngende hanner i 2009. 19 forskjellige tiltak er 
gjennomført i 9 fylker. 12 av tiltakene er finansiert ved bruk av SMIL-midler. Etter 
dette fikk hver møtedeltaker anledning til å oppsummere innenfor sitt 
fylke/organisasjon. 
 
Kommunikasjon og rolleavklaringer: 
Kom frem at det var ulike erfaringer vedr. kommunikasjon mellom NOF-
koordinatorer-fylkesmannen-kommunene-åkerriksprosjektet sentralt. I god tid før 
neste sesong skal det utarbeides en ny oppdatert liste over kontaktpersoner med 
tlfnr, mailadresse etc. i alle ledd. Det må også settes opp back-up for 
kontaktpersonene, slik at kommunikasjonen ikke stopper opp når noen ikke har 
muligheten til å følge opp. Fullstendig liste legges ut på akerrikse.no 
Ansvar: NOF, fylkesmennene. Prosjektkoordinator legger ut på nettet.  
 
Fra flere ble det påpekt at det bør komme signaler fra sentrale landbruksmyndigheter 
at tiltak for å ivareta åkerrikse som art bør prioriteres gjennom bruk av bl.a. SMIL-
midler. Det ble vist til et møte mellom Statens landbruksforvaltning (SLF) og 
fylkesmennene. Her var åkerrikse ett tema. Dette bør følges opp. Løfaldli signaliserte 
også at DN kommer til å innkalle SLF til et møte. 
Ansvar: DN og Prosjektkoordinator 
 
Identifisering av situasjoner for igangsetting av tiltak: 
Hvilke tiltak og størrelsen på tiltak ble diskutert ved registrering av syngende hanner. 
Det ble påpekt at det er meget viktig å få lagt inn i artsobservasjoner, hvis 
sangaktiviteten foregår over en lengre periode. Skal det avsettes areal, vil dette 
variere fra sted til sted, men rundt 10 dekar er utgangspunktet. Det var enighet om å 
lage en nøkkel for koordinator som vil være et hjelpemiddel til å forelå tiltak i de ulike 
situasjoner.  
Ansvar: NOF sentralt. 
 
Tilskudd/erstatning: 
Torborg Berge presenterte en mal for standardiserte takster i forbindelse med 
tilskudd og mal for avtale mellom kommune/grunneier ang tiltak og tilskudd. 
Kommentarer til disse malene sendes på mail til Torborg Berge. Begge malene 
legges ut på akerrikse.no, når de er ferdige. 
Ansvar: Alle, Torborg Berge. 



 
Prioriterte fylker og områder: 
Kjerneområdene for åkerrikse bør prioriteres enda tydeligere til neste år. Dette er da 
fylkene; Rogaland, Oslo og Akershus, Hedmark. Tilgrensende fylker til disse som 
Oppland, Buskerud og Østfold ++ vil også være viktige. Avsidesliggende og 
vanskelig tilgjengelige steder bør kanskje prioriteres ned noe. Prioritering på grunnlag 
av beliggenhet, må bakes inn nøkkelen som NOF lager utkast til. 
Ansvar: NOF sentralt 
 
Forskning: 
Generelt svært vanskelig å konstatere hekking. Mistanke om få hunner i bestanden. 
Gjennom prosjektet har det vist seg at på Østlandet så foretrekker åkerriksa 
slåtteeng. Prosjektet har opptak fra 70 syngende hanner fra forskjellige steder. 
Prosjektet har hatt problemer med at radiosenderne har falt av fuglene. UMB lager 
forslag til videre studier for om mulig finne svar på prekære forvaltningsmessiger 
utfordringer. 
Ansvar: UMB 
 
Øvrig informasjon/ny naturmangfoldlov: 
Lars Løfaldli innledet litt i forhold til åkerriksa og ny naturmangfoldlov. Ikke kommet 
særlig langt i prosessen, men DN jobber nå med å prioritere arter. Skal etter hvert 
lages forskrifter. Forslag til prioriterte arter skal sendes fylkesmennene på høring.  
 
Både varmesøkende kamera, bruk av hund, oppdrett ble diskutert. DN anså at slik 
tiltak kan vurderes etter at første planperiode er ferdig i 2013.  
 


