Møtereferat Nesbyen vilt- og innlandsfiskenemd
Sted: Teams
Tid: 07.04.2021 – klokka 1730 –1900
Frammøtte:
-

Knut Halvor Jorde
Nils Rodegård
Gerd Jorde
Adnan Helja
Tor Espeset

Saker:
1. Presentasjon av de nye medlemmene
Fallvilt, nytt medlem John Håkonsrud.
Medlemmene skal melde frafall til administrasjonen (her sekretæren) dersom de ikke kan møte, og
administrasjonen kaller inn vara etter varaliste.
2. Fallviltgruppa – nye medlemmer og status
Medlemmer i fallviltgruppa per 7.04.2021 er følgende:
Knut Halvor Jorde
Arne Grøtt
Steinar Kvannefoss
Joar Tolpinrud
Tommy Haugen
Syver Thoen
Kåre Peder Rasmushaugen
Thorbjørn Erntzen
Erling Brekke
Nytt medlem:
John Håkonsrud
Fallviltgruppa i Gol har en høyere godtgjørelse, Knut Halvor skal sjekke med viltnemda i Gol hvordan
finansiering av gjøres.
Det er utført ca 35 oppdrag siste år. Lite problemer med oppdragene.

Betaling:
Trafikk og vilt, siste år på avtalen med trafikk og vilt i 2021. Vedlagt ligger avtale.
Betaling til Else, finne avtale.

Else skal betale 55kr per kilo. Oppgjør for 2019/2020 gjennomført?
Eivind Luraas skal faktureres direkte for to dyr. Er dette fakturert?
Viltfond, 40.000 i pluss på konto i fjor. Status?

3. Hjorteviltjakta 2020
Gjennomgang av jakta 2020:
Gjennomgang ble gjennomført.
CWD/skrantesjuke:
Det skal fortsatt tas prøver i 2021 for CWD. Ikke noen nye funn under jakta i 2020/2021.

4. Status viltfond

Oversikt over ligger vedlagt. Foreløpig oversikt viser at det er innestående rundt 44.000
Det er levert dyr til Else skal betale 55kr per kilo. Oppgjør for 2019/2020 er ikke gjennomført.
Eivind Luraas skal faktureres direkte for to dyr. Dette er ikke fakturert.

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 2021
Siden hjorteviltmøte ikke kan bli avholdt i år heller, vil administrasjonen sende ut brev til alle vald
om hvordan jakta 2020 har vært, og om de ønsker økning eller nedgang i kvotene.
Jakttidene er forlenget slik som i 2020. Ny forskrift.
Jakttider for 2021/22 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 2020/2021 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. Nes Nordmark bestandsplan
Vedtak: Nesbyen vilt- og innlandsfiskenemd godkjenner ny bestandsplan.

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

Med hilsen

Knut Halvor Jorde
Leder
Vedlegg 1: Bestandsplan Nes Nordmark
Vedlegg 2: Brev til jaktledere
Vedlegg 3: Svar fra jaktlederne
Vedlegg 4: Økonomiversikt

Heidi Rukke
Sekretær

Foreløpig oversikt over viltfond -

