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Åpning av hjorteviltkonferanse
Quality Hafjell Hotell, tirsdag 12. april 2011
Espen Johnsen

Takk for invitasjonen til å åpne denne viktige konferansen.

Jeg skal hilse så mye fra Torstein Rudihagen, som egentlig skulle vært her.
Noen ganger er Stortinget sånn at man ikke får anledning til å reise på de
oppdrag man egentlig har sagt ja til. Det synes jeg er en god ordning – for det
betyr at slike varafolk som meg noen ganger får lov til å møte på konferanser
som dette blant annet, når de faste representantene blir forhindra.

Når jeg ikke er vara til Stortinget, jobber jeg til daglig her i Øyer kommune, og
på fritida prøver jeg å bli Lillehammers neste ordfører. I begge de
sammenhengene er temaet for denne konferansen relevant, viktig og noe mange
er opptatt av. Og slik er det i kommunene over det ganske land.

Dere har to spennende og lærerike dager i vente.

Jeg har sett på programmet og det er en imponerende forsamling med ulik
bakgrunn i salen, og dere har en stor og god forsamling forelesere og innledere i
vente. Her er det forskere, byråkrater, jegere, skogeiere og en hel rekke andre –
hele bredden av aktører som vi er avhengig av skal fungere sammen for at
forvaltningen skal bli best mulig.

Jeg tror det er et poeng i seg selv for en fortsatt god forvaltning, at en
samarbeider og har en felles ansvarsfølelse og forståelse i alle ledd for å kunne
dra i samme retning. Ikke alltid like enkelt, men like fullt et viktig mål. Slike
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konferanser som dette er en arena for å komme videre på den vegen, med rikelig
anledning til kunnskapsutveksling mellom ulike miljø.

En viktig tradisjon i vårt land og i Norden er den sterke vekten vi har lagt på
høstingstradisjonene, jaktmulighetene, den lokale innflytelsen og
medvirkningen. Det er også essensen for en fortsatt god og forsvarlig
forvaltning. Den oppslutningen og legitimiteten er viktig å sikre også framover.
Det trengs samfunnsforståelse, nyrekruttering og tilhørighet.
Det er kompetanse i alle ledd rett og slett – frå den enkelte lokale jeger, til de
overordna nasjonale forvaltningsorgana. Vi treng god tilgang til relevante data,
oppdatert forskningsbasert kunnskap - og gode muligheter for utveksling av
erfaringsbasert kunnskap. Alt sammen er viktige suksessfaktorer.

Regjeringa har i sitt arbeid blant mye annet vært opptatt av at vi trenger en
nasjonal naturindeks, for å gi et overordnet bilde av tilstanden for norsk natur,
og på den måten være et viktig måleinstrument for den framtidige
naturforvaltningen.

Naturindeksen har representert et nybrottsarbeid internasjonalt. Norge er det
første landet i verden som har lansert en offisiell nasjonal naturindeks. Indeksen
skal oppdateres jevnlig og vil dermed være et viktig naturbarometer for norsk
naturforvaltning. Naturindeksen peker på kunnskapshull som må fylles for å
kunne få et enda bedre bilde av hvordan det går med norsk natur.

Kunnskap om skog og om hjortevilt er en naturlig del av dette arbeidet.
Forvaltningen angår mange – det er næringshensyn, det er rekreasjonshensyn,
det er naturopplevelse, miljø og friluft, det er samferdselshensyn osv.
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Og blant anna derfor er det og at hjorteviltforvaltninga har ulike rammer rundt
seg – enten det er juridiske, særlig viltloven, naturmangfoldsloven og plan- og
bygningsloven, ”praktiske” rammer som jeg kaller det i forhold til for eksempel
jakttider, og økonomiske rammer med viltfond, tilskuddsordninger og anna. Og
det er mange flere.

Innen alle disse rammene er det vi bør jobbe for mest mulig omforente løsninger
og en mest mulig kollegial forvaltning. Denne konferansen er en glimrende
anledning for det. Jeg ønsker dere alle sammen lykke til og et riktig godt møte
de neste to dagene.

Takk for oppmerksomheten.

