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Referat 
Fra oppstartsmøte i faggruppen for biologisk mangfold  

Dato: 20.09.2021, kl. 09:00 - 15:30  
Sted: Holmen Fjordhotell 
Møteleder: Gaute Velle 

Inviterte deltagere:  

Fra faggruppen for fremmede organismer og CITES:  
Gaute Velle, Anders Nielsen, Lawrence Kirkendall, Lars Robert Hole, Kyrre Kauserud, Erlend Nilsen, 
Kjetil Hindar, Johanna Järnegren, Eva Thorstad, Brett Sandercock, Sonya Geange, Anders Bryn og 
Paul Berg  

Fra Miljødirektoratet: 
Åså Alexandra Borg Pedersen, Sunniva Aagaard og Ingvild Riisberg 

Fra sekretariatet til VKM:  
Martin Malmstrøm, Jo Hermansen og Merethe Asmo-Finne 

1. Introduksjonsrunde 

Faggruppeleder Gaute Velle ønsket velkommen til møtet. Runde rundt boirdet der alle fikk 
presentere seg selv. 

2. Formalia 

Agenda og møteinnkallelse ble godkjent.   

Formalia knyttet til godkjenning og timeregistrering ble gjennomgått. Alle 
faggruppemedlemmer oppfordres til å sende en mail til Martin med antall timer forberedelse 
som ønskes godtgjort.  

Habilitet ble tatt opp og ingen av medlemmene erklærte at de hadde mulige 
interessekonflikter i noen av sakene som skulle behandles på møtet.  

 



 
 

 

Referat oppstartsmøte i faggruppen for biologisk mangfold 
20.09.2021  2 

3. Hvordan jobber VKM 

Gangen i et VKLM prosjekt, fra tidlig idefase til avslutning ble gjennomgått. Det ble påpekt at 
faggruppen kan bli flinkere til å begrense seg i hvor mye som skrives, samt å fokusere på 
ToR. Det ble også påpekt at det er viktig med dialog med oppdragsgiver tidlig etter oppstart 
i prosjektet slik at alle prosjektmedlemmer har en felles forståelse om ToR.   

4. Metodikk 

Ulike metoder som er benyttet i VKMs oppdrag de siste 4 årene ble gjennomgått i henhold til 
agendaen.  

5. Orientering om tidligere prosjekter 

De ulike medlemmene som har vært faglig ansvarlig for prosjekter i forrige periode 
presenterte kort bakgrunn, metodikk og resultater fra prosjektene i henhold til oppsettet i 
agendaen.  

6. Orientering om prosjekt på havnespy 

Johanna Järnegran (faglig leder) orienterte om prosjektet og videre progresjon. Skal 
publiseres tidlig 2023  

7. Orientering om prosjekt på sjøfugl 

Jo S. Hermansen (prosjektleder) orienterte om prosjektet og videre progresjon. Forprosjekt 
skal etter planen publiseres tidlig 2023  

8. Orientering om prosjekt på tamkatt 

Erlend Nilsen (faglig leder) orienterte om prosjektet og videre progresjon. Skal publiseres 
tidlig 2023  

9. Orientering om prosjekt på fasan og rapphøns 

Martin Malmstrøm orienterte kort om prosjektet og arbeidet frem mot godkjenning i denne 
faggruppen. Skal opp til godkjenning høsten 2022. 
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10. Orientering om prosjekt på vårjakt på ender 

Martin Malmstrøm orienterte kort om prosjektet og arbeidet frem mot godkjenning i denne 
faggruppen. Skal opp til godkjenning høsten 2022. 

11. Nytt fra Miljødirektoratet 

Åsa Borg informerer om MDir sin rolle og arbeid og hvorfor MDir gir oppdrag til VKM og hva 
VKM-rapporter brukes til og kommende oppdrag 

12. Eventuelt / møter av felles interesse 

På initiativ fra Kyrre Kausrud ble det kort diskutert hvor vidt fremmede arter som sprer seg 
naturlig som følge av klimaforandringer inngår i «fremmedart» begrepet og om det i enkelte 
tilfeller kan være ønskelig å fasilitere slik spredning (ref skogøkologiprosjektet) da dette kan 
være med på å forhindre forringing av økosystemer som følge av klimaforandringene.  

Anders Nielsen ble gjenvalgt som nestleder av komiteen ved akklamasjon.  

13. Nye møtedatoer 

Det ble besluttet at det neste møtet avholdes onsdag 7. desember (fysisk om mulig).  

For våren 2023 ble det lagt opp til digitalt møte 9. mars og fortrinnsvis fysisk møte tirsdag 
20. juni.  

Det vil også avholdes separate møter for godkjenning av rapportene på vårjakt på ender i 
Finnmark, bruk av fasan og rapphøns til jakttrening i løpet av høsten.  

 

 

 

 


