Møteinnkalling
Utvalg:

Viltnemd

Møtested:

Kommunestyresalen, Aremark rådhus

Dato:

28.03.2019

Tidspunkt: 19:00

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 1/19

Godkjenning av innkalling

PS 2/19

Godkjenning av saksliste

PS 3/19

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 4/19

Forvaltning av elgbestanden i Aremark

PS 5/19

Orienteringer
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PS 1/19 Godkjenning av innkalling

PS 2/19 Godkjenning av saksliste

PS 3/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
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Arkiv:

K46

Arkivsaksnr:

2017/496-12

Saksbehandler:

Ann Kristin Halvorsrud

Saksframlegg

Utvalg
Viltnemd

Utvalgssak
4/19

Møtedato
28.03.2019

Forvaltning av elgbestanden i Aremark

Saksopplysninger
Rådmannen mottok 25.03.2019 en bekymring fra ordfører vedr elgbestanden i Aremark med
bakgrunnen i den lave elgavskytningen i 2018.
Det ble i 2018 felt 53 elg i kommunen mot rundt 100 de foregående årene.
Det ble i 2018 godkjent nye bestandsplaner i Aremark for perioden 2018 – 2020. Noen vald
tildelte færre dyr i 2018 enn tildelt på grunn av bestandssituasjonen. Samtlige bestandsplaner har
nedfelt at hvis det oppstår endringer i bestanden innenfor bestandsplanperioden, skal valdet
justere fellingstillatelsene ut til jaktlaga.
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 16 «Godkjenning og endring av bestandsplan for elg og
hjort» kan kommunen trekke godkjenningen av bestandsplanen tilbake «ved vesentlige
uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent
bestandsplan». Frist for kommunen til å fatte et slikt vedtak er 1.april.
Av den grunn er det innkalt til et hastemøte torsdag 28. mars der elgvaldene er invitert for å
komme med en tilbakemelding om bestandssituasjonen som grunnlag for en videre beslutning
vedrørende forvaltningen av elgbestanden.
Vurdering
Fellingsrapporten for elgjakta 2018 viser en vesentlig nedgang i antall felte dyr i forhold til
tidligere år. Selv om bestandsplanene ble godkjent i 2018 var det flere elgvald som tok grep
forut for elgjakta og justerte fellingstillatelsene sine. Dette viser at de tok et ansvar.
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Ut fra Hjorteviltforskriften kan kommune trekke bestandsplanen tilbake når det foreligger et
stort avvik.
Alle elgvalda har i sine bestandsplaner tatt inn at fellingstillatelsen skal justeres hvis
bestandssituasjonen tilsier det. De viste ansvar forut for jakta 2018 ved å foreta nedjusteringer
da. Ut fra det perspektivet at jaktrettshaverne skal ta et større ansvar for hjorteviltforvaltningen
ber Rådmannen om at bestandsplanene følges opp innad i valdene slik at Aremark for fremtiden
har en bærekraftig elgbestand.
Rådmannens innstilling
Rådmannen ber om at bestandsplanene for elg i Aremark følges opp i henhold til dagens
bestandssituasjon i elgbestanden slik at Aremark for fremtiden har en bærekraftig elgbestand.

5

PS 5/19 Orienteringer
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