Skal vi få jerven tilbake
på Hardangervidda?
Hardangervidda Nasjonalparksenter
inviterer til seminar om jerv og
jerveforvaltning

Vi ønsker velkommen
Hardangervidda Nasjonalparksenter ønsker å invitere deg og
din organisasjon til et åpent møte/seminar om mulighetene
for å reintrodusere jerven til Hardangervidda. Seminaret
finner sted på Hardangervidda Nasjonalparksenter,
Skinnarbu, onsdag den 23. mai 2018, klokken 12.00 til 18.00.
Hardangervidda er et av Europas største høyfjellsplatå og
leveområde for Europas største villreinstamme. Det er også
Norges største nasjonalpark og verneområde. Styret for
Hardangervidda nasjonalparksenter, Skinnarbu, ønsker å se
på muligheten for å få jerven tilbake på Hardangervidda.
Den store villreinforsker, avdøde dr. philos Terje Skogland,
understreket at villreinen, jerven og fjellreven hører sammen
og utgjør en del av samme økologi. Artene utfyller
hverandre. Alvorlig sykdom på villrein, rødrevutbredelse og
fjellrevutsettelse har aktualisert temaet. Jerven er en
rødlisteart på den skandinaviske halvøy.
Vi ønsker først å ha et kunnskapsbasert møte med de ulike
brukerinteressene. Representanter fra grunneiere,
Norges bondelag, villreinforvaltningen (villreinutvalget),
Norsk Villreinsenter, reiselivsnæringen og det politiske miljø
blir invitert. Det er forventet at representanter fra DNT,
FRIFO, NJFF, Norges Naturvernforbund, WWF, mfl. vil
delta på seminaret.

Program:
-Velkomst
-45-minutters foredrag av NINA-forsker og dr. philos Arild
Landa. Landa har avlagt doktorgradsavhandling om jerv
og har det faglige hovedansvaret for
utsettingsprogrammet av fjellrev i Norge. Hans foredrag
vil omfatte: «Jerven og dens biologiske egenskaper Jervens rolle i høyfjellsøkologien».
-Et fagpanel bestående av ulike interesser holde hvert sitt 1520-minutters foredrag. I tillegg til representanter fra
landbruksnæringen og svensk jerveforskning, vil panelet
blant bestå av PhD Ronny Steen, PhD Sam Steyaert og
doktorgradsstipendiat i naturbasert reiseliv,
Nikoline Hambro Dybsand, alle fra NMBU.
-Dagen avsluttes med debatt og oppsummering.
Det blir enkel servering og varm drikke.
Ved behov for overnatting videreformidler vi gjerne til
Skinnarbu Nasjonalparkhotell.
Vi ønsker å få en rask tilbakemelding på deltagelse.
Organisasjonene må gjerne stille med flere deltagere.
Med vennlig hilsen
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