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Fredag 2. mars 2018:
Merete Støfring, Sogn og Fjordane Bondelag – ordstyrer
Merete Støfring. Jølstring med lang fartstid som konsulent og organisasjonssjef i Sogn og Fjordane
Bondelag. Utdanna innan landbruksøkonomi frå Universitetet for Miljø- og biovitenskap med
tilleggsutdanning i lokalhistorie og pedagogikk.
Johan Trygve Solheim, Stiftelsen Norsk Hjortesenter (SNH) - velkommen
Johan Trygve Solheim er daglig leder ved Stiftelsen Norsk Hjortesenter, Svanøy Stiftelse og Stiftelsen
Svanøy Hus på Svanøy. Solheim er utdannet sivilagronom med studieretning naturforvaltning fra
NMBU 1987. Aktiv fotograf, foredragsholder og forfatter. Han har blant annet utgitt boka ”Hjort fra
Hale til Hode” med flere. NRK laget i 2014 dokumentaren «Med hjerte for hjorten» om Solheim sitt
engasjement for hjorten som ressurs.
Torstein Storaas, Høgskolen i Innlandet (INN)
Professor i viltforvaltning ved Høgskolen i Innlandet, Evenstad. Doktorgrad på skogsfugl, men har
etterpå arbeidd særleg med elg og ryper. Mest interessert i møtet mellom folk og vilt, i haldningane
og verdiane våre, i kvifor me oppfattar og forvaltar viltet slik me gjer.
Arve Aarhus, Vestskog SA
Arve er no prosjektleiar for Vestskog SA sitt prosjekt «Prosjekt forvaltning av hjort 2013 – 2017»og
har tidlegare arbeidd med fleire andre prosjekt retta mot organisering av jaktrettshavarane i høve
forvaltning av hjortevilt. Han har utdanning innan økonomi og utmarksfag frå Høgskolen i Hedmark
Evenstad og driv og sitt eige firma Eventus AS. Dette tilbyr konsulenttenester innan
utmarksforvaltning og arrangerer og legg til rette både jakt og fiskeopplevingar.

Jørn Våge, Veterinærinstituttet
Jørn Våge er forsker på vilthelse ved Veterinærinstituttet og koordinerer instituttets arbeid med
CWD. Jørn er utdannet veterinær, har tillegg med biologi fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i
molekylær genetikk. Har stor interesse for viltforskning og forvaltning. Noen år hos Mattilsynet har
gitt innblikk i generell forvaltning av dyrehelse og dyrevelferd. Fritiden brukes på familie, friluftsliv og
jakt.
Hallgeir Herikstad, Mattilsynet
Hallgeir har veterinærfaglig bakgrunn. Han har arbeidet i mange år som regiondirektør for region Sør
og Vest i Mattilsynet og arbeider nå for Mattilsynets hovedkontor med skrantesjukesaneringen i
Nordfjella.
Siri Wølneberg Bøthun, Sogn Naturforvalting AS
Siri W. Bøthun er utdanna innan høgfjellsøkologi og landskapsforvaltning. Ho driv sitt eige firma Sogn
Naturforvalting, og arbeidar innanfor tre tema; naturmangfald, kulturlandskap og villrein. Dei siste
åra har hovudtyngda av arbeidet handla om villrein, m.a. er Siri sekretær for både Villreinnemnda for
Nordfjella og Villreinnemnda for Sogn og Fjordane.
Erik Lund, Miljødirektoratet
Seniorrådgiver ved Viltseksjonen i Miljødirektoratet. Naturforvalter og biolog av utdanning og har
jobba med offentlig viltforvaltning i mer enn 30 år. Jakter på det aller meste under forutsetning av at
det kan spises eller benyttes til noe fornuftig.
Knut Fredrik Øi, ÅLA
Knut Fredrik Øi har mastergrad frå NMBU i naturforvaltning. Er ansatt i Aurland fjellstyre som
fjelloppsyn. Har armar og bein inne i problemstillinga med CWD gjennom arbeid med villreinen i
Nordfjella og prøvetaking av fallvilt for Mattilsynet. Er utleigd til kommunane Aurland, Lærdal og
Årdal som viltforvaltar – også der med mykje arbeid knytt til CWD-problematikken.
Kurt Oddekalv, Miljøkriger
Leder for Norges Miljøvernforbund i 25 år, og over 30 år som aktiv miljøverner. Har kjempet for villlaksen og mot fiskeoppdrett. Kjent for ikke å kamuflere seg i dress sammen med resten av
miljøbevegelsen, på 90-tallet måtte du holde på slipset hvis du var politiker eller i det offentlige.
Kjent for å bruke store bokstaver i debattene. Nå er han spesielt forbannet på den uvettige
nedslaktingen av villrein i Nordfjella i Sogn, og hva kan skje med villreinsatmmen på Hardangervidda i
neste omgang?
Eldgrim Fossheim, Freelance journalist - debattleder
Eldgrim Fossheim har jobba som journalist og programleiar ved NRK Sogn og Fjordane i over 30 år.
Han er all round-journalist med politisk journalistikk som spesielt interesseområde. Pensjonist sidan
2015. No tar han frilans-jobbar som konferanse/debattleiar.

Lørdag 3. mars 2018:
Reidun Solberg Seim, NJFF Sogn og Fjordane - ordstyrer
Reidun Solberg Seim er fylkessekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund for Sogn og Fjordane. Har
utdanning innan økonomi og administrasjon og har arbeidd i NJFF sidan 1995. Brukar mykje av fritida
si til storviltjakt, jakthund og anna friluftsliv.
Magnus Frøyen, Stiftelsen Norsk Hjortesenter (SNH) – velkommen
Magnus er tilsett ved Norsk Hjortesenter med ansvar for hjorteforvaltning. Har tidlegare erfaring
med viltforvaltning i frå fleire kommunar.
Ingunn Tombre, Norsk institutt for naturforsking (NINA)
Ingunn Tombre er seniorforsker (Dr. Scient.) ved Norsk institutt for naturforsknings avdeling i
Tromsø, Avdeling for arktisk økologi. Hun er utdannet økolog og har adferdsøkologi og
reproduksjonsøkologi med flere års studier på Svalbard som sentral kompetanse. De siste tiår har
hun vært prosjektleder for store tverrfaglige prosjekter på fastlands-Norge i skjæringsfeltet gjess,
landbruk, jakt og forvaltning. Hun er norsk nasjonal ekspert i de europeiske forvaltningsplanene for
gjess.
Ove Martin Gundersen, Norges Bondelag
Ove Martin er tilsatt av Norges Bondelag som prosjektleder i prosjektet "Forvaltning,
grunneierorganisering og tilrettlegging for gåsejakt”. Prosjektet skal hjelpe grunneigarar med å
organisere og legge til rette for ei effektiv gåsejakt for å auke uttaket av gås og begrense
beiteskadene.
Arild Sørensen, Miljødirektoratet
Arild er utdannet jurist og jobber i friluftslivsseksjonen i Miljødirektoratet. Seksjonen har et ansvar
for utøvelse av jakt som friluftsliv. Dette innebærer bla bruk av tekniske hjelpemidler under jakt og
ettersøk etter skadet vilt.
Vidar Nilsen, Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF)
Vidar er konsulent for jaktskyting i NJFF, og jobber blant annet med forbundets
konkurransevirksomhet innen jaktskyting, utdanning av skyteinstruktører, og utvikling av
opplæringsmateriell for jegere og jaktskyttere. Han er aktiv konkurranseskytter med både rifle og
hagle, og en allsidig jeger.
Knut Broberg, NJFF Sogn og Fjordane
Knut er utdanna jurist og for tida konstituert rådmann i Flora kommune. På fritida er han ivrig
småviltjeger og fuglehundmann. Han har drive med rypetaksering med fuglehund sidan 2000 og var
tidlegare og fylkesinstruktør for dette i NJFF Sogn og Fjordane.

Finn Olav Myhren, Vestskog SA
Finn – Olav Myhren jobber i dag som avdelingsleder i Utmarksavdelinga til Vestskog. Han er også
ansatt som rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn. Finn – Olav har utdanning innen landbruk,
utmarksforvaltning og skogbruk, og har jobbet med privat og offentlig natur- og miljøforvaltning på
Vestlandet siden 2002. Fritiden brukes til familie, hunder, jakt og fiske.
Ann Kristin Nes, Statens Vegvesen
Ann Kristin Nes 37 år er utdanna geograf frå universitetet i Bergen og jobbar som overingeniør i
Statens vegvesen og bonde. Jobbar med planprosjekt, handsaming av eksterne plansaker. Ansvarleg
for viltforvalting og husdyr i Sogn og fjordane i Statens vegvesen. Jobba aktivt med vilttiltak og
kartlegging av viltutsette strekningar og punkt dei siste 10 åra.

