TEMA UTDANNING

Distriktsnæring av

beste merke
Faun Naturforvaltning AS ble opprettet for 11 år siden. Det er
et selskap som utfører konsulent- og sekretariatsfunksjoner
innenfor naturforvaltning og næringsutvikling med utgangspunkt i utmark, viltforvaltning, fiske- og vassdragsforvaltning,
plan- og utredningsarbeid innen vei-, jernbane- og småkraftutbygging.
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lle ansatte har bakgrunn fra biologi og naturforvaltning, og daglig leder i selskapet er sivilagronom Tor
Gunnar Austjord. Blant de øvrige sju ansatte finner
vi to naturforvaltere og en skogbrukskandidat fra UMB, to
utmarkskandidater (Evenstad), en statsviter og en hydrolog.
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SELV OM FAUN har adresse 3870 Fyresdal, og dermed

Forvaltning av vannressurser blir et stadig større
saksfelt innen fagområdet
naturforvaltning, og siden
2002 har Faun utarbeidet
mer enn 150 miljøvurderinger for småkraftverk
etter krav fastsatt av NVE.

kanskje ikke ligger akkurat midt i trafikken, er i utgangspunktet hele landet nedslagsfelt for virksomheten. Med
sitt virkefelt er Faun også et utmerket eksempel på hvilke
karriereveier som finnes for kandidater fra Universitetet
for miljø og biovitenskap (UBM).
En av to naturforvaltere ansatt i Faun er 30-årige Magnus
Stenbrenden fra Sande i Vestfold. Etter å ha sondert litt
fant han ut at studiemulighetene på Ås var i hans gate med
«Økologi og Naturforvaltning» som et klart førstevalg.
Hovedgrunnen til at han valgte det studiet var at natur,
økologi, zoologi osv. alltid har interessert ham og vært
viktige fritidsinteresser.
STENBRENDEN kom til Faun ganske straks etter endt ut-

dannelse ved UBM i 2009, her var han “hjemme”, og i 2013
var han prosjektleder i et oppdrag Faun fikk fra Østfold
fylkeskommune om aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta 2012.
24

Skog 1/14

Viktige grunnlagsdata i dette arbeidet var bl.a. “Sett elg”
som alle elgjaktlag skal føre, og telling av årringer på tenner.
På grunnlag av data fra tannundersøkelsene og skjemaene
fra alle fylkets elgjaktlag, beregnet Faun elgtettheten i
Østfold for hele perioden fra 1986 til 2012.
VILTFORVALTNING ER naturlig nok et ganske sentralt
tema for Faun som utredningsinstitusjon. I dette ligger,
som antydet, aldersbestemming av hjortevilt og beiteregistreringer - og i forlengelsen av denne typen registreringer,
utarbeiding av bestandsplaner, samt deltagelse i ulike forskningsprosjekter.
Selskapet ønsker å ha flere bein å stå på – jf. den faglige
bredden de ansattes bakgrunn innestår for. Naturbasert
næringsutvikling er derfor et naturlig arbeidsfelt, herunder
blant annet naturbasert reiseliv og bygdeutviklingsprosjekter. I den forbindelse tar vi med at Faun samarbeider
med Inatur og Din Tur om markedsføring av naturbasert
reiseliv.
SELSKAPETS DRIFT spenner svært vidt. Forvaltning av
vann og vassdrag har kommet på så vel nasjonale som
internasjonale sakskart den siste tida, og naturkartleggingsog konsekvensutredningsarbeid i forbindelse med for eksempel vannkraftutbygging er derfor et område selskapet
klart definerer som et fagfelt der en ønsker å være med.

I Faun jobbes det med natur – hvilket blant annet innbefatter fiske og fiskeforvaltning.

Siden 2002 har selskapet således utarbeidet mer enn 150
miljøvurderinger for småkraftverk etter krav fastsatt av
NVE.
I forlengelsen av arbeid med vannforvaltning, er det
også naturlig å tenke fisk, og et siste, men på ingen måte
uviktig felt Faun er inne på, er fiske- og vassdragsforvaltning,
med overvåking og vurdering av økologisk tilstand i vassdrag, hydrologiske vurderinger, vann- og vassdragsforvaltning generelt, prøvefiske/fiskeforvaltning og fiskeoppdrett
i ferskvatn.

Det er slett ikke slik at oppdragene renner inn eller sitter
på ei grønn grein – alt går på anbud, men en har så langt
vært heldig med å få inn oppdrag. Ikke minst prosjekter i
regi av kommuner, rundt elg og annet hjortevilt, viltkartverk, fiskeforvaltning osv.
For naturforvalteren Magnus Stenbrenden og andre
med universitetsbakgrunn innen skog- og naturforvaltning
ser det imidlertid ikke ut til å være mangel på arbeidsoppgaver som vil prege framtida. Med stadig strengere krav til
dokumentasjon på alle områder, vil de faglige kravene også
øke til dem som skal gjøre utredningene og analysene. q
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FAUN NATURFORVALTNING er et aksjeselskap hvor AT
Skog er hovedaksjonær med en eierandel på 52 prosent av
aksjene. Resten er likt fordelt mellom Austjord, Helge Kiland, Ole Roer og Lars Erik Gangsei. Styreleder er for tida
administrerende direktør i AT Skog, Per Simon Slettebø.
Ut over egne fagfolk, spiller Faun Naturforvaltning også
på et godt nettverk av fagfolk med spesialkompetanse på
ulike sektorer, og disse blir innleid etter som behovet måtte
dukke opp.
FAUN HAR VÆRT I MARKEDET siden 2002, og ifølge daglig leder Tor Gunnar Austjord begynner selskapet å bli
innarbeidet i et marked der mange har oppfatninger, og
hvor det er mange små og noen få store aktører innen det
rent utredningsmessige.

Med sitt virkefelt er Faun
også et utmerket eksempel på hvilke karriereveier
som finnes for kandidater
fra UBM.

Magnus Stenbrenden (30) er naturforvalter fra UMB, og jobben i Faun er som skreddersydd for hans faglige bakgrunn.
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