Landbruksavdelingen

Ansatte og arbeidsoppgaver i landbruksavdelingen
Navn og kontaktinfo

Arbeidsområde

Bach-Evensen, Hans
rådgiver/senioringeniør
fmavhev@fylkesmannen.no
tlf. 38 17 61 86
Kristiansand

•
•
•
•

næringsutvikling og BU-saker: reiseliv, husdyr, jordbruk
forvaltningskontroll i kommuner: kontrollkoordinator
Vest-Agder landbruksselskap
statistikk – databaser

Birkeland, Anne Kari
fylkesagronom/
senioringeniør
fmavabi@fylkesmannen.no
tlf. 38 17 61 85
Kristiansand

•
•
•
•
•
•
•

produksjonstilskudd: Vest-Agder
landbruksregisteret
husdyrkonsesjon
forvaltningskontroll i kommuner
erstatning ved offentlig pålegg
erstatning ved klimabetingede skader
kontaktperson for landbrukssystemene/SLF-nett

Damli, Karl Gjermund S.
fylkesskogmester
fmavkgd@fylkesmannen.no
tlf. 38 17 61 93
mob. 901 44 337
Kristiansand

•
•
•
•
•

skogsveier Vest-Agder
skogkultur
kystskogbruket
klima: arbeidsgruppekoordinator
Aktivt skogbruks kursserie – fylkeskoordinator Vest-Agder

Eskeland, Ellen S.
seniorrådgiver
fmavese@fylkesmannen.no
tlf. 38 17 61 98
Kristiansand

•
•
•
•

kulturlandskap: SMIL, utvalgte kulturlandskap
regionalt miljøprogram for jordbruket
klima- og miljøprogrammet i jordbruket
autorisasjon – plantevern

Flaten, Terje
rådgiver
fmavtef@fylkesmannen.no
tlf. 37 01 75 94
mob. 412 01 213
Arendal

•

arealforvaltning, kommuneplaner, reguleringsplaner og
dispensasjonssaker
jordvern, omdisponering og fradeling
GIS, kart og geodata
jordvern areal- og transportplanlegging (ATP)
skogfondsregnskap Aust-Agder

Gislefoss, Kristen
juridisk rådgiver /
seniorrådgiver
fmavkgi@fylkesmannen.no
tlf. 38 17 61 84
Kristiansand

•
•
•
•

•
•
•
•

rettsforhold ved fast eiendom – jordlov, konsesjons-, odels-,
plan- og bygnings- og skogbruksloven
forvaltningslov
naturmangfoldloven
juridiske spørsmål

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL. Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no/av/
Org.nr. NO 974 762 994

Gotehus, Silje Lunden
rådgiver
fmavslg@fylkesmannen.no
tlf. 37 01 75 90
mob. 908 24 541
Arendal

•
•
•
•
•
•

næringsutvikling og BU-saker: beitebruk
organisert beitebruk
erstatning ved offentlig pålegg
erstatning ved klimabetingede skader
veterinærordninger
veterinære reiser

Haugum, Tore
landbruksdirektør
fmavtoh@fylkesmannen.no
tlf. 37 01 78 91
mobil 971 68 271
Arendal

•

•

ledelse og koordinering av avdelingen, administrasjon,
budsjett
kommunedialogen: kontakt mot ledelse og politikere,
arealpolitikk
informasjon: pressekontakt i overordnede spørsmål, f.eks.
jordvern
beredskap regionalt på landbruks- og matområdet

Janson, Una Glende
fylkesskogmester
fmvaugj@fylkesmannen.no
tlf. 38 17 61 83
Kristiansand

•
•
•
•
•

gårdskart, AR5, Geovekst
skogbruksplanlegging
miljøregistrering i skog (MIS)
skogfond Vest-Agder
utenlandske treslag

Kismul, Lisbeth Svendsen
fylkesagronom/
seniorrådgiver
fmavlsk@fylkesmannen.no
tlf. 37 01 75 98
mobil 915 65 424
Arendal

•

kulturlandskap: SMIL, utvalgte kulturlandskap, utvalgte
naturtyper i kulturlandskapet
drenering
rovviltforvaltning: rovviltutvalgene kompensasjon ved
restriksjonen i bruk av utmarksbeite grunnet rovvilt
Inn på tunet

Kroken, Jens Arild
fylkesskogmester/
seniorrådgiver
fmavjak@fylkesmannen.no
tlf. 37 01 75 91
mobil 908 48 721
Arendal

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

faggruppeleder Skog
skogbruk: generelle skogbruksoppgaver, skogfond,
skogpolitiske spørsmål, beredskap, skogbruksloven,
skogvern og skogbrukets driftsteknikk
skogsveier Aust-Agder
skogkultur
Aktivt skogbruks kursserie – fylkeskoordinator Aust-Agder
plan og arealsaker knyttet til næringsutvikling i landbruket
verdivurderinger av skog-, utmark og landbrukseiendommer
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Mygland, Solfrid
seniorrådgiver
fmavsmy@fylkesmannen.no
tlf. 37 01 75 86
Arendal

•
•
•
•
•
•

regionalt miljøprogram for jordbruket
vannrammedirektivet – landbruk Aust-Agder
miljøspørsmål og forurensning i jordbruket
midler fra klima- og miljøprogrammet i jordbruket
økologisk landbruk
autorisasjonsordningen for plantevernmidler

Omdal, Ole Magne
rådgiver
fmavomo@fylkesmannen.no
mobil 90 92 88 41
Kristiansand

•
•
•
•

næringsutvikling: hagebruk, Inn på tunet, andelslandbruk og
juletrær og pyntegrønt
bygdeutvikling: entreprenørskap, mobilisering og
motivering, konferansen Framtidsbygda
urbant landbruk
økologisk landbruk

Sapina, Branka
seniorrådgiver
fmavbsa@fylkesmannen.no
tlf. 38 17 61 87
Kristiansand

•
•
•
•

skogfondsregnskap Vest-Agder
tilskudd til avløsning ved sykdom mv.
tilskuddsutbetaling Saturn-ansvarlig
tidligpensjonsordning

Straume, Kjellfrid
seniorrådgiver
fmavkjs@fylkesmannen.no
tlf. 37 01 75 77
Arendal

•
•
•
•

informasjon: avdelingsredaktør nettsider, fylkesnytt til LMD,
nynorsk og norsk klarspråk, statistikkpresentasjoner
produksjonstilskudd: Aust-Agder, areal og vekster
landbruksregisteret
næringsutvikling: strategidokumenter

Svagård, Unni
ass. landbruksdirektør
fmavusv@fylkesmannen.no
tlf. 38 17 61 89
Kristiansand

•
•

nestleder ved avdelingen – internadministrasjon
næringsutvikling: arbeidsgruppeleder

Sæbø, Jørgen
rådgiver/senioringeniør
fmavjsa@fylkesmannen.no
tlf. 38 17 61 92
mob. 481 11 421
Kristiansand

•

arealforvaltning – kommuneplaner, reguleringsplaner og
dispensasjonssaker
vannrammedirektivet – landbruk Vest-Agder

•

Side 3 av 4

Tveiten, Reidar
fylkesskogmester/
seniorrådgiver
fmavrtv@fylkesmannen.no
tlf. 37 01 78 77
mobil 484 3 388
Arendal

•
•
•
•
•

næringsutvikling og BU-saker: skog, utmark, juletre og
pyntegrønt, bruk av tre og bioenergi, strategiarbeid
klima og skog
skogbruksplanlegging
miljøregistrering i skog (MIS)
publisere på nettsiden

Vollan, Torfinn
seniorrådgiver
fmavtvo@fylkesmannen.no
tlf. 38 17 61 95
Kristiansand

•
•
•
•
•
•

rettsforhold ved fast eiendom
plan- og bygningslov
jordlov og konsesjonslov
forvaltningslov
juridiske spørsmål
publisere på nettsiden

Øvreås, Kjellaug
fagdirektør
fmavkov@fylkesmannen.no
tlf. 37 01 75 99
mobil 920 15 559
Arendal

•
•

faggruppeleder Jord og mat
næringsutvikling og BU-saker: mat, hagebruk/grønt,
jordbruk, husdyr
tilskuddsutbetaling – Saturn-ansvarlig
Aust-Agder landbruksselskap
kontaktperson for landbrukssystemene/SLF-nett

•
•
•
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