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Tid: 28.01.2019, klokka 16:00 – 17:00
Frammøtte:
- Gerd Jorde (leder)
- Nils Rodegård
- Rune Ihle
- Knut Halvor Jorde
- Katrine Sannes (sekretær)
- Jon Andreas Ask
Ikke møtt:
- Nina Elisabeth Høgmo
Referat sendes alle faste medlemmer og varamedlemmer.

Saker:
1. Gjennomgang statistikk hjorteviltjakta 2018
- Jakta 2018 med statistikk ble gjennomgått. Status fallviltarbeid og viltfond ble
orientert om. Statistikk blir redigert, og lagt som vedlegg.
2. Status Viltfond

-

Viltfondet viser et foreløpig overskudd på ca.kr 37.000 i 2018, per 25.01.2019.
Regnskapet er ikke komplett for 2018.

Viltfond regnskap
Budsjett 2018
Fastlønn
Annen ekstrahjelp
Overtid
Annen lønn og trekkpliktig godtg.
Forsikring - Kollektivt
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Bevertning
annet forbr.materiell/tjene
Telefontjenester
Informasjon
Opplæring
Skyss-/Kostgodtgjørelser
Annet forsikring og vakthold
Husleie
Annet utstyr
Materiell vedlikehold bygg
Konsulenttj. Og jur.bistand
Refusjon til andre kommuner
Kjøp fra andre
Mva som kompenseres
Overføringer til kommuner
Div. avgiftsfrie inntekter
Annen avgiftspliktig omsetning
Andre statstilskudd
kompensert mva. driftsregnskap
Tilskudd fra private
SUM

Regnskap 2018 2019 hittil: (800:Viltfond bruk av statlige midler)
0
40,8
0
6668,97
0
34431,99
39552
13605,39
1098
0
4188
5830,18
2468
0
0
3370
3370
18098
0
0
836,74
836,74
0
448,09
10200
3500
3500
3060
5204,25
0
2763
2763
8226
0
822
1432
0
3112
0
8000
8000
60000
13877
13877
9999
8246
8246
10500
2679,21
2209,19
9999
0
-132600
-140985,62
-84526
-11156
-2291,26
-7500
-5400
-10500
-2679,21
-2209,19
-13317
0
3137
-37310,47
-84526
40592,74

3. Status Fallviltarbeid
- Leder orienterte om hva fallviltgruppa har gjort i løpet av sesongen.
- Det ble ytret et ønske om å få til en plass for å ha en utstyrshenger fast stående, men
da det er uenigheter om hvor denne skal stå, blir det diskutert videre ved en annen
anledning.
4. Endring av tellende areal for Løvviken hjortevald
- Sakens opplysninger:
- John Håkonsrud søker om hjortejakt og rådyrjakt hos Asle Løvviken (35/4). Ved en

gjennomgang av Gårdskart.no, så er det tellende arealet på 3.050 daa. Her er vann
av en viss størrelse tatt vekk i fra beregningene om tellende areal. Inne på
Hjorteviltregisteret står denne eiendommen oppført med tellende areal på 2 000
daa. (minsteareal for hjort 2 000)
- Det ble ikke vedtatt noe på møtet det ble enighet om at dette skulle opp når det nærmer seg
tildelingen av hjortevilt.
5. Til orientering:
- Tilskudd til prosjektet vilt og trafikk i Hallingdal
- Det ble orientert om at Vilt og Trafikk i Hallingdal søkte om 5000,- per år i en
tre års periode for administrasjon, altså 15 000,- til sammen. Dette ble
imøtekommet av rådmann og tatt fra kommunens budsjett, det gikk ikke ut
over viltfond.
- Utmelding av Dalføret Elgfelt SA:
- Det ble orientert om at Helge Rustand har meldt seg ut av Dalføret Elgfelt SA.
Dette har ikke noe administrativt å si for fagrådet. Vardefjell
driftsplanområde ordner seg imellom.
- Bestandsplaner som skal fornyes:
- Ny bestandsplan for Vardefjell driftsplanområde (elg og hjort):
- Vardefjell driftsplanområde hadde driftsplan som varte til 2018. Det
må nå søkes om ny bestandsplan for 2019 –>
- Sekretær sender ut informasjon om ny søknadsperiode for
bestandsplan.
- Ny bestandsplan for Østsiden Storvald (elg og hjort):
- Østsiden storvald hadde bestandsplan som varte til 2018. Det må nå
søkes om ny bestandsplan for 2019 –>
- Sekretær sender ut informasjon om ny søknadsperiode for
bestandsplan.
- Hjorteviltseminaret 2019
- Det er nå avduket for årets hjorteviltseminar! Det avholdes på Ringsaker 27. 28 mars 2019. Det ble åpnet for at representant for fagrådet kunne være
med. Her ønsket Knut Halvor å stille.
6. Eventuelt
- Sak inn fra Knut Halvor Jorde:
- Det ble etterlyst en forvaltningsplan for hjort.
- Sekretær jobber videre med forvaltningsplan for hjortevilt og sender den ut
på høring – Forvaltningsplan tas opp igjen på neste møte.
- Gaupespor:
- Det kom inn en mail fra en beboer i Tronderudmarka angående
gaupeobservasjon. Leder orienterte om arbeidet med denne observasjonen
og svarer videre til innsender.
- Bestandsvurdering av hjortevilt:

-

- Det ble diskutert om det er nødvendig med en ny bestandsvurdering av
hjorteviltet da er to storvald som skal ha nye bestandsplaner. Fagrådet ble
enige om å vente med dette til neste år.
Åpent hjorteviltmøte
- Det ble orientert om åpent hjorteviltmøte for jaktvald/jaktlagene i Nes på
Thoen Hotell rundt første halvdel av Mai.

Med hilsen

Katrine Sannes
Jord og skogbrukssjef

