
Fylkesmannen i Hedmark og Norsk Ornitologisk Forening Hedmark, Våtmarksgruppa 
inviterer til fagsamling om dammer og våtmarker i kulturlandskapet. Fagsamlingen vil 
fokusere på skjøtsel og vedlikehold av dammer og våtmarker i kulturlandskapet. 
Resultater og erfaringer fra 20 års arbeid med restaurering og nygraving av dammer på 
Hedmarken vil bli presentert.  
 
Har arbeidet gitt resultater? Hva finnes av planter, dyr og fugler i dammene? Hvordan 
kan dammer best skjøttes og vedlikeholdes? 
Formiddagen vil inneholde foredrag og 
presentasjoner inne. Etter lunsj blir det 
befaringer med buss til forskjellige 
damlokaliteter.  

 

 

 

 

Fagsamlingen finner sted på Høgskolen i 

Hedmark, Avd. for lærerutdanning og 

naturvitenskap, Holsetgata 31, Hamar.   

Bindende påmelding på Fylkesmannens nettside:  

www.fylkesmannen.no/hedmark  under kurs og konferanser 

Frist: 15. mai  Deltagelse koster kr 350,-. Faktura sendes ved påmelding. 

 

Våtmarksgruppa inviterer også spesielt interesserte til å besiktige flere damlokaliteter  

fredag 17. juni kl 10.00—14.00. De som er interessert i dette merker av dette ved 

påmelding.  Transport med privatbiler  vil bli ordnet. Hver enkelt må selv ordne med 

evt. overnatting. Har du spørsmål ta kontakt med Kristin Ødegård Bryhn, 

Fylkesmannen i Hedmark, e-post kristin.bryhn@fmhe.no  

 

 . 

Invitasjon til fagsamling 

Dammer og våtmarker i kulturlandskapet  
Torsdag 16. juni 2011 , Hamar 

FYLKESMANNEN I HEDMARK                    Norsk Ornitologisk Forening Hedmark          

 Landbruksavdelingen                         Våtmarksgruppa 

http://www.fylkesmannen.no/hedmark


 

 .  

Program 
Dammer og våtmarker i kulturlandskapet 

FYLKESMANNEN I HEDMARK                    Norsk Ornitologisk Forening Hedmark          

 Landbruksavdelingen                         Våtmarksgruppa 

0900 – 0915 Ankomst, registrering, kaffe 

  

0915 - 1000 Utstilling - dyr og planter i dammene 

  

1000 – 1030 Restaurering og nygraving av dammer i Hedmark 

samarbeid offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner 

Trond Vidar Vedum, Våtmarksgruppa 

Kristin Ødegård Bryhn, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark 

  

1030 – 1100 Smådyrfaunaen i dammene 

resultat av registrering i nygravde dammer på Hedmarken 

Ragnar Ødegård, Våtmarksgruppa 

  

1100 – 1130 Fuglefaunaen i dammene – har det blitt flere fugler? 

Per Nøkleby, Våtmarksgruppa 

  

1130 – 1200 Kaffe 

  

1200 – 1230 Algeproblemer i dammene – kan vi gjøre noe? 

Gøsta Kjellberg, vannforsker (tidl.NIVA) 

  

1230 – 1300 Eksempel på et damprosjekt 

Vurdering av verdien av et område, masseutgraving, tetting, kostnader 

v/Harald Torshaug, Våtmarksgruppa 

  

1300 – 1315 Regelverk og juridiske forhold ved damgraving 

Kristin Ødegård Bryhn, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark 

  

1315 – 1400 Lunsj 

  

EKSKURSJON MED BUSS – Restaurering og skjøtsel av gårdsdammer 

  

1400 – 1515 Lillevold og Vang gård i Romedal 

Kan fisk, fugl eller kreps brukes for å redusere gjengroing? 

v/Arne Linløkken, Våtmarksgruppa 

  

1530 – 1700 Starene i Romedal 

Orientering om utvikling av Starområdet 

v/Trond Vidar Vedum, Våtmarksgruppa 

Hvilke planter utvikler seg i dammene? 

v/Ståle Sørensen, Våtmarksgruppa 

  

  Håndmat og kaffe 

  

1730 – 1830 Liberg gård i Vang 

Maskiner og utstyr som kan brukes ved restaurering 

Demonstrasjon av utstyr v/Inge Langsholt, Vann og strandtjenester 


