Møtereferat Nesbyen vilt- og innlandsfiskenemd
Sted: Teams
Tid: 27.94.2020 – klokka 1730 –1900
Frammøtte:
-

Knut Halvor Jorde
Nils Rodegård
Gerd Jorde
Adnan Helja
Tor Epseset

Saker:
1. Presentasjon av de nye medlemmene
De nye medlemmene i viltnemda, Tor Espeset og Adnan Helja, fikk muligheten til å presentere seg
selv. I forhold til innkalling av møte var det tre merknader. Jakt 2020 settes opp som egen sak, det
samme gjøres med Viltfondet. Og så ble det rettet forslag om at medlemmene skal melde frafall til
administrasjonen (her sekretæren), og administrasjonen kaller inn vara etter varaliste.
Arbeidsoppgaver for viltnemda.
Det ble vist arbeidsoppgaver for viltnemda, som ble vedtatt i 2004. (se vedlegg)
2. Fallviltgruppa – nye medlemmer og status
Medlemmer i fallviltgruppa per 27.04.2020 er følgende:
Knut Halvor Jorde
Arne Grøtt
Steinar Kvannefoss
Joar Tolpinrud
Tommy Haugen
Syver Thoen
Kåre Peder Rasmushaugen
Nye medlemmer:
Thorbjørn Erntzen
Erling Brekke
Sekretær melder om at det skal bli avholdt kurs for de to nye medlemmene i fallviltgruppa, men på
grunn av Covid-19, så har vegvesenet – som er kursholder- måtte se seg nødt til å avvente med disse
kursene. Erntzen og Brekke fikk innvilget dispensasjon i en begrenset periode slik at de kan utføre
fallviltgruppens oppgaver på lik linje som de andre.
Vedtak:
Nesbyen vilt- og innlandsfiskenemd vedtar at sekretær bestiller opp sommerbukser og jakke i kl.3 til
medlemmene i fallviltgruppa. Sekretær bestiller også opp søppelposer og engangshansker.

3. Hjorteviltjakta 2019
Gjennomgang av jakta 2019:
Gjennomgang ble gjennomført. Sekretær oppdaterer PowerPointen med gjennomsnittsvekter og
oppdatert status på viltfond så fort dette foreligger. Den vil så bli sendt ut til medlemmene i
viltnemda.
CWD/skrantesjuke:
Det skal fortsatt tas prøver i 2020 for CWD. Ikke noen nye funn under jakta i 2019/2020.

4. Status viltfond
Oversikt over viltfondet ble gjennomgått. Foreløpig oversikt viser at det er innestående rundt
54 000 kr.
Vedtak: Nesbyen vilt- og innlandsfiskenemd vedtar at sekretær tar kontakt med
økonomiavdelingen og etterspør fullstendig oversikt over viltfondet, og at sekretær etterspør
innbetalinger for salg av kjøtt til Hallingdal Lokalmatsenter, og utgifter til lønn fallviltmannskap.
Fullstendig oversikt vil så bli presentert på mai-møte.

5. Forberedelser til jakta 2020
Siden hjorteviltmøte ikke kan bli avholdt i år, vil administrasjonen sende ut brev til alle vald om
hvordan jakta 2019 har vært, og om de ønsker økning eller nedgang i kvotene.
Jakttidene er forlenget slik som i 2019. Jakttider for 2020/21 blir dermed:
ELG: (15. august) 25. september – 23. desember (og fra 01. januar til 31. januar)
HJORT: (15. august) 01. september – 23. desember (og fra 01. januar til 31. januar)
Vedtak:
Administrasjonen sender ut infobrev til valdene om hvordan jaktåret 2019/2020 var, og om de vil
endre noe i kvotene. Det vil også bli etterspurt når de tenker å starte og slutte jakta i 2020/2021.

6. Søknad om tilskudd til beiteregistrering
Norefjell – Reinsjøfjell villreinutvalg søker om kr. 8 000 av kommunen for utførelsen av en ny
beiteregistrering for villrein.
Vedtak: Nesbyen vilt- og inlandsfiskenemd vedtar at administrasjonen etterspør regnskap fra
villreinutvalget, samt at administrasjonen forhører seg hva de andre kommunene innvilger av
penger. Saken tas opp på nytt i mai-møte.

7. Søknad om tilskudd til prøvetaking av fallvilt – CWD
Kommunen kan søke miljødirektoratet om tilskudd til prøvetaking av fallvilt. Søknadsfrist er
01.mai 2020.

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddUttakPrøverFallviltForÅKartleggeSkrantesjuk
eCWDSkjema/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=51
Vedtak: Nesbyen vilt- og innlandsfiskenemd vedtar at administrasjonen søker, på vegne av
viltnemda, om tilskudd til prøvetaking av fallvilt.

8. Orienteringssaker:
Sekretær orienterte om at jegerne, i 2020 og noen år fremover, skal levere inn kjever. Sekretær
informerer videre om at det er søkt om ferdige frankerte konvolutter med nødvendig utstyr fra
NINA. Info om dette vil bli sendt ut til valdene senere.

9. Eventuelt:
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Med hilsen
Knut Halvor Jorde
Leder

Katrine Sannes
Sekretær

Vedlegg:

Saksnr. 0012/04
OPPRETTELSE AV VILTNEMND I NES
Behandling:
TMN-utvalget gjorde enstemmig følgende vedtak:
Vedtak:
 Det opprettes en ny nemnd; Nes vilt- og innlandsfiskenemnd.
 Den skal fungere som en selvstendig nemnd under kommunestyret.
 Nemnda skal bestå av 5 medlemmer. En av disse skal komme fra TMN-utvalget.
 Skogbrukssjefen er sekretær for nemnda.
 Nemndas arbeidsoppgaver:
1. Påse at viltinteressene ivaretas i kommunal planlegging:
- Høringsinstans i arealsaker
- Oppfølging av kommunens viltkart
2. Forvaltning av kommunalt viltfond:
- Budsjett og regnskap
- Fastsettelse og innkreving av fellingsavgifter
- Disponering av fondet til vilttiltak og prosjekter
- Søknad om tilskudd til tiltak og prosjekter
3. Forvaltning av hjortevilt:
- Fastsetting av minsteareal
- Tildeling, kvoter, godkjenning av skytingsplaner
- Forskriftarbeid i forbindelse og forvaltningen av hjortevilt
- Kontroll av felte hjortedyr, oppfølging av overtredelser
- Samarbeidsprosjekter over kommunegrenser
4. Oppfølging av skadet vilt, fallvilt og lignende:
- Organisering av arbeidet med ettersøk, avliving og ivaretakelse/omsetning
- Tiltak for å forhindre påkjørsel av hjortevilt
5. Påse av viltlovens bestemmelser og regler blir overholdt
6. Avholde jegerprøvens teoretiske eksamen
7. Oppfølging av rovviltpolitikk
8. Søknader om tilskudd til fiskeforvaltning

Foreløpig oversikt over viltfond -

