UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD
Storgt.55, 1870 Ørje
Tlf: 91396674
Banknr.1822 44 61182
E-post: oystein.toverud@utmarksavdelingen.no

Kurs om mink og minkfangst (husk påmelding)
Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus ønsker velkommen til kurs om mink og
minkfangst 8.11.kl.18.00 – 21.30
Som kjent er den svartlistede minken en dyktig krepsefisker, spesielt i elver og bekker. De
kan gjøre en skikkelig innhogg i krepsebestanden. Spesielt der det er svake bestander kan
dette bety mye. Vi ønsker med kurset å øke kunnskapen om minken og hvordan fangsten bør
skje for at den skal gi best mulig resultat for krepsen.
Vi har vært svært heldig å få tak et to-spann som kan mink og minkfangst veldig godt.
Åsmund Fjellbakk arbeider daglig som viltforvalter i Østfold og har erfaring bl.a. fra fangst
av minken på øyene på Østfoldkysten.
Tom Udø fra det blide Sørlandet reiser rundt i hele landet og arbeider med minkbekjempelse
og er en av våre dyktigste minkjegere.
Åsmund Fjellbakk vil i hovedsak innlede om minkens biologi, om hvordan minken lever
gjennom året, dens spredningsfase og når den etablerer revir.
Tom A. Udø vil ha innlegg om jakt og fellefangst med hovedvekt på fellefangst. Hvilke feller
er mest effektive? Når er det mest effektivt med fellefangst for å få mest mink? Har minken
revir og når etableres det? Bør effekten av minkfangst skje i tidsperioden etter revir er
etablert?
Hvordan bør feller settes ut? Hvordan skal jeg håndtere feller, utsetting m.m. for å oppnå
best mulig fangst? Mm.
Begge innlederne kan litt om hverandres tema så her vil de utfylle hverandre.
Kursavgift som betales ved kursstart:
Kvelden er delvis finansiert med regionale viltfondsmidler av Oslo Fylkeskommune men også
av krepseprosjektet i Aurskog-Høland kommune.
 For personer fra Aurskog Høland er kostnaden kr.50,-.
 For Akershus og Oslo for øvrig er kostnaden kr.100, De øvrige deltagerne må betale kr.200,-.
Program:
Sted: Kjelle VGS i Aurskog- Høland kommune på Bjørkelangen. Adresse Haneborgvn.32,
1940 Bjørkelangen.
Tid: 8.11.2017 kl.18.00 – 21.30
Påmelding med adresse sendes oystein.toverud@utmarksavdelingen.no eller på telefon
/sms 91396674. Det er begrenset deltagerantall. De som melder seg på først vil få plass.
Det vil serveres av kaffe og noe å bite i.
Velkommen!
Øystein Toverud.

