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Vil du jobbe med oss? 
DETALJSTYRING: 
Tar oppgjør 
med 
politikerne

Mener politisk 
vedtak  er helt
“Gale Mathias”

Side  8-9
Side  6-7

ÅMLI-
DAGEN: 
Tradisjon 
på ny

*Alt inne installasjon i hus og hytte.  *Varmepumpe.
Kontortid man, tirs, tors, fred 08-14
Ring for avtale : 95793791 (Dag)

Side 16

Sett tenna i ÅmliAvisa. 
Bli abonnent!

1190,- per år  

Side  4

-Hvor blir det 
egentlig av opp-

vasken i den 
betente ansettel-

sessaken? 

• Service på alle bilmerker
• EU-kontroll
• Hjulstillingskontroll
• 3 års garanti på slitedeler
• Service på klimaanlegg

• Service på dieselvarmer
• Salg av dekk og felg mm.
• Leiebil
• Glasskade

08:00 - 16:00

Side  10-11

FOTBALL-
GLEDE: Åmli 
slo Arendal

Beverfeber

Side  12-13 og leder

n n I potten fra 
Forskningsrådet 
på 8,5 millioner får 
Åmli 400 000 kroner 
til en ny utstilling 
om artsmangfold. Et 
internasjonalt fors-
kningsmiljø setter 
Åmli på kartet fordi 
kommunen hadde en 
sentral rolle i verdens 
artsmangfold som 
den første organiserte 
tilbakeføring av en 
utryddet dyreart i et 
land. Det pågår nå 
forhandlinger mel-
lom fylket og kom-
munen, målet er å 
skape Norges første 
formidlingssenter for 
skog og det skal ligge 
her - ved 
Elvarheim Museum.

-”Dette synest
vere ei meiningslaus
og ansvarsfraskri-

vande
formulering

for ikkje
å ta ansvar” 







ÅmliAvisa

Internasjonalt forskningsmiljø ser til Åmli  
KULTUR/BEVERTORSDAG 21. JUNI 201812

 Av Camilla Glad
Norges Forskningsråd har 
tildelt 8,5 millioner kro-
ner til prosjektet «Beyond 
Dodods and Dinosaurs: 
Displaying Extinction and 
Recovery in Museums», 
med 400 000 kroner til en 
utstilling på Elvarheim 
museum i 2021. Dette året 

er det 100 år siden beveren 
kom tilbake til Sverige 
etter at den var utrydda. 80 
bever fra Åmli ble sendt til 
Sverige, og har i dag 
100 000 etterkommere! 
Prosjektet er ledet av 
Dolly Jørgensen, som er 
professor i historie ved 
Universitetet i Stavanger. 

Bever-bok
Jørgensen skal i tillegg 
skrive bok om «beve-
rens reise» fra Åmli til 
Sverige, og det blir flere 
forskingskonferanser og 
artikler i årene som kom-
mer. Prosjektet er knyttet 
opp til et internasjonalt 
forskingsmiljø med samar-
beidspartnere ved Austra-
lian National University i 
Camberra, University of 
Leeds i England, Virginia 
Commonwealth Univer-

sity i Richmond, USA 
– og Aust-Agder museum 
og arkiv ved Elvarheim 
museum, forteller en 
entusiastisk kulturrådgiver 
med navnet Tonje Ramse 
Trædal til Åmliavisa.
Første del av prosjektet 
blir dokumentasjon og in-
tervju med personer i Åmli 
som har vært med på eller 
har opplysninger om utfør-
sel av bever fra Åmli fra 
1921 og fram til 1970-tal-
let i samarbeid med P.M. 
Jensen, Sigvald Salvesen 
og Harald Jensen-Tveit de 
første åra, og senere Aslak 
Harstveit. 

Åmli på kartet
Det er en omfattende søk-
nad som nå er innvilget. 
Men hva tenker så kultur-
rådgiveren om dette sett 

med Åmliøyne, ikke minst 
– hva vil dette kunne bety 
for bygda i fremtiden å bli 
del av et slikt prosjekt? 
-Dette er stort, utbryter 
Ramse Trædal som fort-
setter; Det betyr jo at 
Åmli blir satt skikkelig 
på kartet. Vi har en viktig 
historie å fortelle, og har 
faktisk spilt en sentral 
rolle i forhold til en del av 
verdens artsmangfold. Det 
snakkes om at verden er 
midt oppi den sjette store 
artsutryddelsen. WWF 
rapporterer at bestanden av 
pattedyr, fugler, fisk, rep-
tiler og amfibier er halvert 
de siste 40 årene. 10-100 
arter utslettes hvert døgn, 
som følge av menneske-
lig aktivitet som rovjakt, 
overfiske, tap av leveom-
råder og klimaendringer.
Det forskningsprogrammet 

HISTORISK BEVIS: Fotografiet viser utsetting av bever frå Åmli på Songli jaktklubb i Trøndelag i 1926. Eier av foto: Norsk Skogmuseum.

LOKAL: Foto fra dagens beverutstilling ved Elvarheim 
(2014) som var startpunktet for hele dette prosjektet.

LEVENDE HISTORIE: Screenshot fra YouTube video fra 
Scottish Beaver Trial – et formidlingssenter for bever 
i Skotland, med utgangspunkt i at bever fra Norge (Bø 
i Telemark) ble satt ut i Skotland i 2009 etter 400 års 
fravær. I 2016, etter sju års overvåking og forskning, 
ble det vedtatt å tilbakeføre bever til Skotland. Denne 
historien er med andre ord høyst levende fortsatt i dag, 
forteller Ramse Trædal.

KULE KAKER: Bevermuffins er en del av «merchen» i 
senteret i Skotland. Kanskje noe for bakeriet i Åmli, 
spør Tonje Ramse Trædal. 

Et internasjonalt fors-
kningsmiljø setter Åmli på 
kartet fordi kommunen har 
en sentral rolle i verdens 
artsmangfold. Slikt blir det 
utstilling av, og på sikt kan-
skje også et formidlingssen-
ter for skog.  



ÅmliAvisa 

Internasjonalt forskningsmiljø ser til Åmli  
KULTUR/BEVER                   TORSDAG . JUNI 

vi nå har fått midler fra har 
tittelen SAMKUL – sam-
funnsutvilingens kulturelle 
forutsetninger, og har som 
mål å 
bidra til 
ny kunn-
skap om 
hvordan 
men-
neskers 
handlin-
ger og 
hold-
ninger 
påvirker 
sam-
funnsutvilingen, og spesi-
elt sammenhelgen mellom 
mennesker og natur. Dolly 
Jørgensens prosjekt går 
rett inn i denne tematik-
ken. Hun har tidligere 
forsket på tilbakeføring av 
bever fra Åmli til Sverige 
på 1920-tallet, og sett 

på hvilke holdninger og 
handlinger som førte til at 
beveren ble reintrodusert 
etter at den var blitt utryd-

det i Sverige. 
Historien om 
beveren fra 
Åmli viser 
at det er 
mulig å snu 
en negativ 
utvikling 
dersom man 
setter inn de 
rette grepene 
til rett tid, 
forklarer 

Ramse Trædal. 

Vet du noe? 
-Dette var den første or-
ganiserte tilbakeføringen 
av en utryddet dyreart i et 
land, og har vært modell 
for fl ere lignende prosjek-

ter seinere.  I tillegg har 
det vist seg at beveren er 
en spesielt viktig art fordi 
den er en såkalt nøkkelart 
– den skaper økosystemer 
for et mangfold av andre 
arter. Der beveren byg-
ger demninger blir det 
også mer insekter, fi sk og 
fugl. Den tar også vare 
på ferskvannsressurser, 
som mange steder er blitt 
et knapphetsgode, sier 
Ramse Trædal. 
Dolly Jørgensen har 
forsket mye på beverens 
tilbakekomst til Sverige, 
men vi vet mindre om 
hvordan fangst og utsen-
ding fra Åmli foregikk – 
bortsett fra at de sentrale 
personene var P.M. Jensen 
og Sigvald Salvesen på 
1920- tallet, med Harald 
Jensen-Tveit og sein-
ere Aslak Harstveit som 
arvtakeret helt fram til på 
1970-tallet. Og det er her 
Åmli kommune etterlyser 
folk med informasjon. 
-En del av forskningspro-
sjektet blir å dokumen-
tere den kunnskapen som 
fi nnes om dette i Åmli. 
Dette er et viktig arbeid, 
og det må gjøres nå mens 
det fortsatt fi nnes men-
nesker som kan fortelle 
denne historien. Vi ønsker 
kontakt med alle som selv 
har vært med på eller har 
opplysninger om utførsel 
av bever fra Åmli, oppfor-
drer kulturrådgiveren. 
Internasjonal
Prosjektet skal munne ut 
i fl ere forskningsartikler, 
en populærvitenskaplig 
bok og utstillingen «Be-
verens reise» som skal 
stå på Elvarheim museum 
i 2021 og på Jamtli mu-
seum i Östersund Sverige 

i 2022. Utstilligen skal 
lages i samarbeid mellom 
Elvarheim museum, Aust-
Agder museum og arkiv 
og Universitetet i Stavan-
ger, og den blir både på 
norsk, svensk og engelsk. 
Utstillingen skal videre 
tilbys andre institusjoner 
som vandreutstilling, og 
det skal også lages et eget 
nettbasert formidlingsopp-
legg. På denne måten vil 
historien om beveren fra 
Åmli nå ut til mange, langt 
utenfor våre kommune- og 
landegrenser. Gjennom 
forskningsprosjektet og 
sammenligning med utstil-
linger om utrydningstrue-
de eller utryddede dyr ved 
museer i fl ere land, skal 
denne utstillingen bidra 
til en god formidling av 
historier knyttet til arts-
mangfold og menneskers 
påvirkning av miljøet, sier 
Ramse Trædal.
Formidlingssenter
Allerede nå merker Elvar-
heim en endring. 
-Elvarheim museum er i 
ferd med å øke besøkstal-
let kraftig i forbindelse 
med den nye draktutstillin-
ga, og det er klart at en ny 
utstilling om artsmangfold 
på et høyt internasjonalt 
faglig nivå vil trekke enda 
fl ere hit. De som driver 
besøksnæringer i Åmli 
vil nok merke ringvirk-
ningene av dette, og jeg 
håper de vet å bruke det 
for det det er verd. Jeg må 
også nevne at Åmli kom-
mune er i forhandling med 
Fylkesmannen i Aust- og 
Vest-Agders miljøvernav-
deling om en besøksstra-
tegi for Åmli i forbindelse 
med de mange naturre-
servatene i vår kommune. 

Det er utarbeidet en pro-
sjektplan, der det er spilt 
inn ønske fra kommunen 
om et formidlingssenter 
for skog ved Elvarheim 
museum. Ansvaret for 
dette vil ligge hos Fyl-
kesmannen, og vi ser for 
oss et formidlingssenter 
etter modell av nasjo-
nalparksentre rundt om i 
landet. Det fi ns i dag ingen 
slike formidlingssenter for 
skog. Besøksstrategien har 
som formål å øke forstå-
elsen for vern, og samti-
dig bidra til økt bruk av 
områdene for turister og 
lokalbefolkning. En utstil-
ling av Åmlibeveren ville 
være et ypperlig startpunkt 
for et slikt formidlingssen-
ter, men det er langt opp 
og fram før dette eventuelt 
kan bli en realitet. Uansett 
gleder vi oss til å gå i gang 
med forskningsprosjektet 
allerede fra høsten 2018, 
avslutter Ramse Trædal. 

HISTORISK BEVIS: Fotografi et viser utsetting av bever frå Åmli på Songli jaktklubb i Trøndelag i 1926. Eier av foto: Norsk Skogmuseum.

ENTUSIASTISK KULTUR-
RÅDGIVER: Tonje Ramse 
Trædal. 

NYTT SENTER I ÅMLI?: Modell av et skogmuseum på Elvarheim som ble utarbeidet 
av arkitekt Sigurd Aanby i 2005. Det ble aldri noe av. Men kanskje kan den bli aktuell 
igjen i forbindelse med et nytt formidlingssenter for skog på Elvarheim, spør Tonje 
Ramse Trædal som har fl ere skisser på sitt kontor. 

”Prosjektet skal 
munne ut i flere 
forskningsarti-

kler, en populær-
vitenskaplig bok 
og utstillingen 

”beverens reise””
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