Møteinnkalling
Utvalg:

Viltnemd

Møtested:

Spiserommet, Rådhuset

Dato:

05.07.2017

Tidspunkt: 18:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600.
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Nils Erik Aanonsen
leder

Ann Kristin Halvorsrud
Utvalgssekretær
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Unntatt
offentlighet

PS 11/17

Godkjenning av innkalling

PS 12/17

Godkjenning av saksliste

PS 13/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 14/17

Referatsaker

PS 15/17

Orienteringer

PS 16/17

Fastsettelse av honorar til kommunal ettersøksgruppe

PS 17/17

Forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune

PS 18/17

Felles kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i
elgregion øst i Østfold - Høringsutkast
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PS 11/17 Godkjenning av innkalling

PS 12/17 Godkjenning av saksliste

PS 13/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 14/17 Referatsaker

PS 15/17 Orienteringer
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Arkiv:

K48

Arkivsaksnr:

2017/1082-1

Saksbehandler:

Ann Kristin Halvorsrud

Saksframlegg

Utvalg
Viltnemd

Utvalgssak
16/17

Møtedato
05.07.2017

Fastsettelse av honorar til kommunal ettersøksgruppe

Saksopplysninger
Ettersøk av skadet hjortevilt, villsvin og muflon reguleres av forskrift av 22.mars 202 om utøvelse av
jakt, felling og fangst.
Alle kommuner skal enten selv disponere godkjente ettersøksekvipasjer som har avlagt og bestått
blodspor- og ferskprøve eller inngått avtale med slik ettersøksekvipasje jf. forskriftens § 23.
Utøvere av offentlig ettersøk skal ha avlagt kurset «ettersøk videregående» og være registrert i
ettersøksregisteret med dette kurset. Alle som pr. 1. april 2016 har en ettersøksavtale med en
kommune, er i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 26 gitt utsettelse med å
avlegge kurset «ettersøk videregående til 1. april 2018.
I løpet av et år kan det være 3 - 10 situasjoner der det er behov for ettersøksekvipasjer i Aremark. Det
er i tillegg ivaretakelse av fallvilt der det ikke er behov for ettersøk av skadet vilt.
Aremark kommune har i dag inngått oppdragsavtale med 5 godkjente ettersøksekvipasjer som har
gjennomgått kurset ettersøk videregående, samt arbeidsvarslingskurs.
Pr.i dag er det inngått en avtale med en avlønning lik ufaglærte med 10 års ansiennitet, samt at det gis
vanlig overtidsbetaling. Bruk av godkjent ettersøkshund godtgjøres hundefører med halv timesats uten
overtid.
All ivaretakelse av fallvilt meldt av politiet eller andre blir først meldt viltnemnda i kommunen. Hvis det
er behov for ettersøksekvipasje, blir det rekvirert av viltnemnda. Ettersom det er relativt få ettersøk i
Aremark i løpet av et år, anser en det som unødvendig å organisere en vaktordning for ettersøksgruppa.
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I møte med ettersøksgruppa ble honoreringen av ettersøk diskutert. Hundehold, skytetrening etc for å
være beredt på oppdrag til en hver tid, medfører en del utgifter uten at det er sikkert at det blir noen
oppdrag i løpet av året. Det kom også fram et forslag om en minstesats på to timer for oppdraget der
tiden begynner å løpe fra oppdraget blir mottatt.

Vurdering
Rådmannen er av den oppfatning av det virker rimelig med et fast honorar for beredskap. I tillegg settes
en minstesats lik to timer for oppdrag.

Rådmannens innstilling
1. Ettersøksekvipasjer med oppdragsavtale med Aremark kommune honoreres med en
beredskapssats på kr. 2000,- pr. år
2. Minstesats for oppdrag settes lik to timer fra oppdaget mottas.
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Arkiv:

K45

Arkivsaksnr:

2017/602-2

Saksbehandler:

Ann Kristin Halvorsrud

Saksframlegg

Utvalg
Viltnemd

Utvalgssak
17/17

Møtedato
05.07.2017

Forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune

Vedlegg
1 Forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune

Saksopplysninger
Bakgrunn:
Den 15. mai 2017 trådte ny forskrift om forvaltning av bever i kraft. Forskriften stiller krav om at
kommunen skal utarbeide mål for forvaltning av bever. Kommunen kan videre åpne opp for jakt på
bever, dersom bestandssituasjonen tillater det.
Ny sentral forskrift om forvaltning av bever finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/201704-26-519?q=bever
Om prosessen ved fastsetting av lokal forskrift og målsetning
Den nye nasjonale forskriften opphever den gamle forskriften om hjortevilt og bever. Det er
derfor ikke anledning til å jakte bever i kommunen før ny lokal forskrift er vedtatt. I henhold til
forskrift om jakt- og fangsttider m.m. er det adgang til å utøve beverjakt i perioden 1.oktober
– 30.april i de kommunene hvor lokal forskrift åpner for beverjakt.
Kommunal målsetning for beverforvaltning må vedtas samtidig med den nye lokale
forskriften. Både målsetningene og forskriften må sendes ut på høring.
Den lokale forskriften skal legge til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med nærings- og
rekreasjonsmessig nyttiggjøring av viltressursen. Forskriften skal samtidig bidra til å hindre unødige
skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. Ved behov kan det foretas endringer av både forskrift
og målsetninger. Dette krever ny høringsrunde og nytt vedtak i kommunestyret.
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Rådmannens forslag til forskrift tar utgangspunkt i Vest-Agder fylkeskommunes eksempel på forskrift
om jakt og fangst av bever. Denne er i tråd med nasjonale føringer og nasjonal forskrift om forvaltning
av bever.
Om bever og bestand i Aremark
Beveren er en økologisk nøkkelart som gjennom sin påvirkning av landskapet har positive effekter for
ulike arter av insekter, fugl, fisk m.m. I tillegg kan beverens demninger ha en flomdempende og
erosjonsdempende effekt. Beveren kan også føre til skader på skog, landbruksareal og veier.
Beverungene fødes i mai. Frem til beverjaktas slutt i 30. april er det derfor fare for å skyte drektige
hunner. Den beste måten å unngå å skyte drektige hunner på, er å jakte nær hytta, og om morgenen.
Årsaken til dette er at de drektige hunnene ofte er først ute av hytta om kvelden, holder seg et stykke
unna hytta om natta og kommer tidligst tilbake om morgenen. Det er så godt som umulig å se forskjell
på hann- og hunnbever under jakt.
En gruppe bevre som lever i sammen kalles en koloni. Størrelsen på en gjennomsnittlig koloni er på fire
individer. Kolonitettheten av bever synes å være størst langs lav-gradient elver og i jordbruksområder,
og minst i alpine områder. Når bestanden har stabilisert seg vil gjennomsnittlig kolonitetthet for alle
landskapstyper (unntatt alpine) på landskapsskala ligge på 0,25 kolonier pr. km2, eller én koloni pr 4
km2.
Bever jaktes mest og lettest om våren. De aller fleste bevre felles de to siste ukene av april. I
2015/2016 ble det felt 150 bevre i Østfold (kilde: SSB). Et årlig uttak på inntil 10-20 % av bestanden
regnes som bærekraftig. Ut fra det rådmannen kjenner til er det en livskraftig beverstamme i Aremark.
Estimat på bestandsstørrelse i Aremark kommune er på 80 kolonier.
Dersom kommunen velger å innføre kvoter for jakt, er det anbefalt å sette en kvote på ett dyr
pr. koloni. Dersom hele kvoten felles (dvs. 1 dyr pr. koloni), vil dette gi et ikke-bærekraftig
uttak på 25 %. I praksis felles det sjeldent mer enn halvparten av kvoten. En fellingsprosent
på 50 % vil gi et uttak på 10-15 % - et nivå som regnes som bærekraftig.
Aktuelle virkemidler og rammer for lokal forskrift om forvaltning av bever
Dersom kommunen åpner opp for jakt, blir beverjakten i stor grad som annen småviltjakt uten vald og
fellingstillatelser. Kommunene må utarbeide mål og fastsette forskrift om jakt, før det kan jaktes bever.
Kommunen kan selv fastsette:
- Jakttid innenfor rammene for jakt som er satt i nasjonal forskrift om jakt- og
fangsttider.
- Kvoter for hele eller deler av kommunen.
- Områder hvor bever er ønsket fredet, som for eksempel verneområder eller områder
som brukes til undervisning, forskning, beversafari eller annet friluftslivsformål.

Vurdering
Ettersom det tidligere har vært åpnet for jakt på bever i Aremark kommune ønsker rådmannen at det
åpnes opp for ordinær jakt på bever i Aremark kommune i tråd med de nasjonale føringene. På grunn
av kommunens terreng og store vann- og skogareal er det relativt store områder som er egnede
beverhabitat. Samtidig er potensialet for skade på produksjonsskog og dyrkamark stort i de fleste av
disse områdene. Åpning for ordinær jakt vil kunne gi en enklere bestandsregulering enn å behandle
enkeltsaker om skadefelling. I tillegg vil det kunne forebygge ulovlig uttak og rivning av
beverdemninger/hytter.
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Kommunen kan fastsette kvoter for hele eller deler av kommunen, men skal ikke tildele til godkjente
bevervald: «Kommunen skal, som tidligere, ikke tildele kvote til godkjente bevervald.» (kilde:
www.miljøkommune.no). Rådmannen ser ikke hvordan kvotejakten skal håndheves og mener derfor at
kvotefri jakt er det mest hensiktsmessige. Jaktrettshaverne bør imidlertid ta utgangspunkt i de
kommunale målsetningene ved tildeling/salg av jaktkort på bever. Målsetningene kan si noe om ønsket
uttak og bestandsutvikling.
Rådmannen anbefaler at utkastet til forskrift sendes på høring, samt at Viltnemnda gir rådmannen
myndighet til å utarbeide og sende utkast til kommunale målsetninger på høring. Etter høringsrunden
vil forskrift og målsetninger bli fremmet til ny behandling i nemnda før de sluttbehandles i
kommunestyret.

Rådmannens innstilling
1. Forslag til lokal forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune vedtas og sendes på
høring i henhold til nasjonal forskrift om forvaltning av bever § 3 og forvaltningsloven § 27.
Forslaget gir adgang til beverjakt i hele kommunen innenfor den sentrale jaktperioden
1.oktober – 30.april.
2. Høringsfristen settes til 14. august 2017.
3. Viltnemnda gir rådmannen myndighet til å utarbeide og sende på høring utkast til kommunale
målsetninger for forvaltning av bever i Aremark kommune, i henhold til forskrift om forvaltning
av bever § 2.
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Forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune
Fastsatt av Aremark kommune xx.yy 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og
fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15. mai 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3 og §
5.

§1. Formål
Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas
hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og
rekreasjonskilde samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre
samfunnsinteresser.

§2. Åpning for jakt og fangst av bever
Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele Aremark kommune.

§3. Jakt- og fangsttid
Jakt- og fangsttid for bever i Aremark kommune er 1.oktober – 30.april.

§ 4. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder bever i forskrift av 11.
februar 2016 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Aremark kommune.
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Arkiv:

K46

Arkivsaksnr:

2017/597-2

Saksbehandler:

Ann Kristin Halvorsrud

Saksframlegg

Utvalg
Viltnemd

Utvalgssak
18/17

Møtedato
05.07.2017

Felles kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i elgregion øst i
Østfold - Høringsutkast

Vedlegg
1 Kommunal målsetting for elgforvaltning Aremark høringsforslag juni 2017

Saksopplysninger
En henviser til sak 10/17 i viltnemnda den 07.06.2017 vedrørende samme sak.
Elgregion øst er et samarbeidsforum vedrørende hjorteviltforvaltningen mellom alle
kommunene øst for Glomma i Østfold.
I sak 10/17 ble et forslag til felles kommunale målsetninger i regionens kommuner lagt fram for
viltnemnda. Forslaget ble behandlet i en del kommuner derav Aremark, som kom med sine
tilbakemeldinger. Den administrative arbeidsgruppa har deretter bearbeidet innspillene.
Et omforent forslag blir nå sendt ut til høring til berørte parter i kommunene. Målet er at
kommunene ferdigbehandler saken før 01.01.2018 ettersom dette er grunnlaget for elgvaldas
utarbeidelse av bestandsplaner for neste bestandsplanperiode 2018 – 2020.
Forslaget for regionen er nå tilpasset statusen for Aremark i forhold til gjennomsnittlige
slaktevekter på 1 ½ - åringer og det er lagt fram et forslag til vektgrense for nedklassifisering.
I sak 10/17 ble det vedtatt at andelen kalv- /ungdyrs settes til 70 % som er identisk med
elgvaldene i Aremark sine bestandsplaner. I punktet vedrørende overføring av ubenyttet kvote til
neste år i planperioden, vedtok Aremark at skulle det overføres dyr, skulle det vurderes om de
skulle nedklassifiseres til kalv. Disse forslagene ble ikke tatt inn i det omforente forslaget.
Viltnemda ønsket også at oppsettet på nåværende kommunal målsetning for hjortevilt i Aremark
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skulle benyttes videre. En vil dermed kun bytte ut kapittelet vedrørende elg og beholde
resterende oppsett. Det vil være den delen som legges ut på høring.

Vurdering
De nye kommunale målsetninger for elg sendes ut til høring til berørte parter i de forskjellige
kommunene. Hver kommune har anledning til å justere noe, men hovedhensikten skal være at
forslaget til målsetning er et minimum som kommunen slutter seg til og legger ut på høring.
Rådmann innstiller på å erstatte punktene i forslaget fra regionen med vedtaket i sak 10/17 i
viltnemnda. Dette er i tråd med gjeldene bestandsplaner i Aremark og vil være med på å
forsterke en felles målsetning om økt andel av eldre okse i elgbestanden i Østfold. En foreslår
også at minimum 50 % av ungdyrkvota (kalv/1 ½ åringer) skal felles som kalv.
Rådmannens innstilling
1. Forslag til felles kommunale målsetninger for elg med endringer i henhold til vedtak i
sak 10/17, samt foreslåtte endring vedrørende andelen kalv som skal skytes av
ungdyrkvota sendes ut på høring.
2. Høringsfristen settes til 1. november.
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Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune.
Den kommunale målsetting for hjorteviltforvaltning i Aremark baserer seg på en tilnærmet
felles målsetting for alle kommuner i østre Elgregion Østfold.
Den kommunale forvaltningen av hjortevilt bygger på naturmangfoldloven og
viltlovens §1:

Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom
bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og
friluftsliv.
1. Overordnet kommunal målsetting:
Aremark kommune skal ha en biologisk sunn hjorteviltstamme som er bærekraftige i forhold
til beitetilgang og artsmangfold i naturen og som minimaliserer konflikter med trafikken,
jord- og skogbruksnæring, private hager og øvrig friluftsliv. Innenfor disse rammene skal
hjorteviltet forvaltes til beste for grunneiere, jaktinteresser og som en matressurs.
Jakt etter hjortevilt i Aremark skal foregå innen rammene av gjeldende lovverk og utøvelsen
skal gjennomføres i henhold til viltlovens § 19. (human jakt)
Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at
det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.
2. Mål og avskytning for hjorteviltet:
2.1 Elg
2.1.1 Mål for elgforvaltningen
 Aremark kommune skal ha en stabil elgbestand innen bærekraftig rammer.










Gjennomsnittlig slaktevekt i planperioden skal ikke synke - målt på ungdyr 1 ½ år,
over tre år, i forhold til perioden 2002 -2010.
Ku/okseforholdet skal ikke overstige 2:1 blant dyr eldre enn kalv - målt ved sett-elg.
Elgstammen skal inneholde en viss mengde store okser – dvs okser med 10 tagger
eller mer.
Beiteutnyttelsen skal i gjennomsnitt ikke overstige 20 % av årlig kvistproduksjon for
furu.
Beiteutnyttelsen skal ikke overstige 65 % av siste års skuddproduksjon på prefererte
beitearter (ROS)
Trafikkdrept elg skal ikke overstige 5 % av tildelt kvote i planperioden på 3 år.
Når elgbestanden blir utsatt for ulvepredasjon skal forvaltningen umiddelbart tas opp
til vurdering. Det tilstrebes at forvaltningen legger opp til at det om mulig forefinnes
et bærekraftig høstbart overskudd i perioder med revirhevdende ulv.
At elgbestandens størrelse ikke blir en trussel for biologisk mangfold.
Bidra til at hjorteviltjakt også i fremtiden blir en attraktiv fritidsbeskjeftigelse.

2.1.2
Virkemidler for måloppnåelse.
 Jakt er det eneste virkemiddel for å styre elgbestanden.
 Synker den gjennomsnittlige slaktevekten for 1 ½ åringer med mer enn 5 %, over tre
år, i forhold til perioden 2013 -2016 (137 kg) må tiltak gjennomføres. Dvs hvis
gjennomsnittlig slaktevekt for 1 ½ åringer kommer under 130 kilo skal tiltak
gjennomføres.
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Minimum 60 % av felte dyr skal være kalv og ungdyr.
For å sikre at kvotene blir tilnærmet fylt og at jakten ikke går over for lang tid er det
nødvendig at det felles en viss mengde kalver, minimum 40% av ungdyrkvoten (kalv
og 1 ½ åringer) skal felles som kalv.
Avskytingen må legges opp på en slik måte at stammen har en hunn og hanndyr
bestand i forholdet 2:1 blant dyr eldre enn kalv.
For å sikre et tilstrekkelig stort antall store okser i stammen, skal antallet felte okser
med 4 tagger eller mer ikke utgjøre mer enn 10 % av felte dyr. Stor okse kan ikke
felles uten at den står på årets kvote.
Begrunnelse fra målsetting:
Dette er et naturlig element i elgstammen, bidrar til en mer aktiv brunstperiode, gir
en kvalitativt god elgstamme og gir en mer attraktiv jakt.





2.1.3 Bestandsplaner
 Elgforvaltningen skal være bestandsplanforvaltet. Det vil si at tildelingen skal skje
til bestandsplanområder og at det skal utarbeides treårige avskytingsplaner.
 For å bli godkjent stilles det følgende krav til bestandsplanene:
1. En vurdering av hvordan elgstammen i planområdet forholder seg til kriteriene i kommunal
målsetting.
2. En vurdering av hvordan elgstammen har utviklet seg i den bakenforliggende planperioden.
3. En tydelig beskrivelse av hvilke tiltak som må gjennomføres for at elgstammen skal
harmonere mede kriteriene i kommunal målsetting – et mål for planen.
4. En realistisk avskytingsplan som bidrar til bringe/holde elgstammen i området så tett om mot
kommunal målsetting som mulig.


Jaktfelt som ikke deltar i bestandsplanområder får tildelt kvote etter § 21 i forskrift
om forvaltning av hjortevilt dvs kalv, ku og okse. For å sikre høyt nok uttak av kalv
og ungdyr vil kalvkvoten i disse tilfeller bli satt til 60 %.



Det er vesentlig at det innen bestandsplanområdet – jegere og grunneiereetableres et tillitsforhold, felles forståelse og respekt for de til enhver tid gjeldene
planer.

2.1.4 Nedklassifisering av dyr.
Dersom okser har færre enn 4 pigger kan den klassifiseres ned til 1 ½ åring. Hanndyr som
veier mindre enn 145 kilo varmvekt og hunndyr som veier mindre enn 140 kilo varmvekt kan
klasifiseres ned til ungdyr. Ungdyr som veier mindre enn 100 kilo kan klassifiseres som kalv.
Kalv som veier mindre enn 45 kilo kan felles uavhengig av kvoten.

2.1.5 Vesentlig avvik
Ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan målt i felte dyr, kan kommunen gå inn for å
tildele dyr etter alder og kjønn, jfr. § 21 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, slik at
forutsetningen og intensjonene i planen blir oppfylt
Ved vurdering av hva som er “vesentlige avvik”, er følgende kriterier referert i Rundskriv
februar 2012-forvaltning av storvilt:
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a) Dersom det på et gitt tidspunkt i planperioden, ikke er mulig å oppfylle kriteriene i
planen, vil det regnes som et avvik. I nevnte rundskriv antydes at avvik i
størrelsesorden over 10 % som vesentlige.
b) Som hovedregel er det ikke anledning til å overføre en større del av en
«ubenyttet» kvote fra ett år til et annet. Ubenyttet kvote kan disponeres av
planstyret og eventuelt deles ut året etter – da etter samråd med kommunen.
c) Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote bort. Overskridelse av kvoten ved
planperiodens slutt anses som feilskytning og behandles i henhold til viltlovens §
48, dyra eller verdien av dem blir inndradd til fordel for kommunens viltfond.
Det regnes aldri som avvik dersom det skytes kalv i stedet for voksent dyr og 1 ½ åring. Og
at 1 ½ åring skytes i stedet for eldre dyr, men det må da være samme kjønn som gitt i
planen. Denne avskytingen av yngre dyr enn det planen tilsier påvirker ikke neste års kvote.
Bestandsplanområder som ikke oppfyller kommunale målsetninger i uttaket, og som
systematisk oppnår skjevt uttak mellom tildelte og felt dyr, for eksempel utnytter
kalvekvotene for lite, vil få økte kalvekvoter ved den videre tildelingen. Det tas løpende
hensyn til tidligere års avskytinger.
Alle felte dyr skal belastes tildelt kvote med mindre slaktet er kontrollert og vurdert som
uegnet som mat. Denne vurderingen kan kun gjøres av veterinær eller av den som
kommunen måtte bestemme. Det er i slike tilfeller viktig å kunne framvise de nødvendige
vitale organer (hjerte, lunger, lever, milt) ved forespørsel.
Bestandsplanområdene oppfordres til selv å disponere ett visst antall fellingstillatelser som
skal brukes til dyr som bestandsplanområdene ønsker å premiere jaktfeltene for å ta ut.

2.1.6 Kontrollordninger andre tiltak
 Registreringer for å kartlegge elgstammens utvikling:
o Jevnlige beitetakseringer – hvert andre år etter Solbraa-metoden.
o Veiing av samtlige skutte dyr
o Føring av SETT ELG
o Jevnlig tannanalyse av skutte dyr
o Andre tiltak som kan bidra til innsikt i elgstammens utvikling.
 Det arbeides kontinuerlig for å øke kunnskap og innsikt i elgforvaltning. Dette
gjelder for både grunneiere og jegere.
 Gjennomføre tiltak for å redusere antall viltpåkjørsler i trafikken.

2.1.7 Samarbeid
 Det tilstrebes et størst mulig samarbeid mellom bestandsplanområdene i kommunen.
 De jaktområder som har grense til nabokommuner holder kontakt med tilstøtende
jaktområder i disse kommunene.
 At Aremark kommune er medlem av elgregion Øst Østfold og tilpasser seg de avtaler
og forordninger som blir vedtatt der.
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