Velkommen til Hjortevilt 2011
Hafjell, 12. og 13. april
Norsk hjorteviltforvaltning skal alltid være i en dynamisk prosess. Selv om hjorteviltartene elg,
hjort og rådyr med sitt biologiske grunnlag er de samme, vil nye tider gi nye primisser og
forutsetninger. Forhold knyttet til bestandenes størrelse, sammensetning og utbredelse endres,
og ikke minst vil samfunnet og våre mål og muligheter utvikles.
Forvaltningen skal være kunnskapsbasert, og den skal ta opp i seg ny biologisk kunnskap som
forskningen legger på bordet. Med det mener vi at alle ledd og nivå i forvaltningen skal ha best
mulig innsikt i utfordringene og mulighetene for å kunne ta de riktigste valg.
Vi må alle være på jakt etter juridiske og administrative løsninger som gir klarere mål og midler i
forvaltningen i forhold til nye rammer og trender. Verktøyet vi skal bruke, må være tilpasset og
funksjonelt.
Minst like viktig er at vi lærer oss og er villig å bruke verktøyet når det trengs og på riktig måte.
Hjorteviltartene er i hovedsak dirrekte og inndirrekte styrt vår menneskelige forvaltning. Det gir
alle av oss mulighet og ansvar til å bidra samarbeid og ta del i arbeidet mot omforente
forvaltningsmål.
Det er vårt håp og vår tro at Hjortevilt 2011 skal bidra i så måte. Dette er den største samling
innen hjorteviltforvaltning der folk fra nesten hele landet og med ulik bakgrunn og arbeidsmessig
tilknytning samles omkring elg, hjort og rådyr. I sin Strategi for forvaltning av hjortevilt
framholder Direktoratet for Naturforvaltning dyktige aktører og gode formidlingskanaler blant
framtidas hovedgrep.
Norge er et lite land, men vår hjorteviltforvaltning har på flere områder vært forbilde for andre
nasjoner. Naturlig her er å nevne vårt system med Sett elg og Sett hjort og våre
forvaltningsplaner. Langsiktighet og forutsigbarhet er av våre bærende elementer.
Seminaret vil samle mange hjorteviltinteresserte i to dager. Gjennom etablering av personlige og
profesjonsmessige kontakter og gjensidig påvirkning, oppnås felles forståelse og vilje til
samhandling til beste for alle parter.
Med i arrangementgruppa har også vært Vidar Holthe ved Norges Skogeierforbund og Knut J.
Huse og Trygve Øvergård ved SKI.
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