Nesbyen vilt- og innlandsfiskenemnd
Møtereferat - Nesbyen vilt- og innlandsfiskenemnd
Sted:

Nesbyen kommunehus, Veslesalen

Tid:

30.mars 2022, kl. 17.00-19.00

Frammøtte: Knut Halvor Jorde (leder)
Nils Rodegård
Gerd Jorde
Tor Espeset
Jon Andreas Ask (sekretær)
Jeanette Kaspersen
Ikke møtt:

Adnan Helja

Referat sendes til alle faste medlemmer og varamedlemmer, samt sektorleder i plan/næring.

Saker:
1. Oppsummering elg/hjortejakta 2021
Vedlagt
2. Fallvilt sesongen 2021/22
Statistikk er vedlagt.
Vi må sjekke opp at fallviltmannskap er forsikret.
Det skal være et webinar om kommunalt fallviltarbeid og arbeidsgivers ansvar for
sikkerhet (lov- og forskriftskrav, rutiner, arbeidsvarsling mm) 7.april.

3. Orientering om bestandsvurdering av elg i Viken 2021 og kommende
beiteregistrering
Rapporter er vedlagt.
Viken fylkeskommune skal gjennomføre beiteregistrering sesongen 2022. Det skal
registreres 14 prøveflater i Nesbyen kommune, 550 flater totalt i Viken.
4. Status for bestandsplaner, kvoter, CWD mm 2022
To vald har bestandsplaner som pågår (Nes Nordmark og Vardefjell). Ett vald skal
revideres i år (Østsiden). Ett vald har kommet med et ny plan (Nes Sørmark).
Øvrige kvoter blir bestemt før 15.juni.

CWD status er omtrent som tidligere. Det ligger inne en del nasjonale føringer i
forhold til jakttider og bestandsstørrelse. Det bør ikke være mer enn 1 hjortevilt per
km2.
Vi bør sjekke opp at jaktlagene har godkjent ettersøkshund.
Vi bør vurdere å kreve fortløpende rapportering av felte dyr.

5. Forvaltningsplan hjortevilt Nesbyen kommune
Vi må få på plass en forvaltningsplan. Lettere å vedta kvoter og bestandsplaner når en
har et overordnet grunnlag der målsettinger er formulert.
Administrasjonen utarbeider et forslag. Vi må få inn innspill fra jaktvald og statlige
myndigheter.

6. Hjorteviltmøte våren 2022 (tema, tid, sted)
Det er ikke vært avholdt hjorteviltmøte på to år. Vi prøver på å få inn en ekstern
foredragsholder. Knut Halvor tar kontakt med Øyvind Juliussen i Skogkurs.
Det kan være aktuelt å invitere nabokommunene.
Tidspunkt: Begynnelsen av mai.
Sted: Kaffistugu, Nesbyen, kulturhuset. Evt kommunestyresalen i Flå.

7. Vilt- og innlandsfiskenemndas rolle i kommunal planlegging
I mandatet til vilt- og innlandsfiskenemnda ligger følgende:
Påse at viltinteressene ivaretas i kommunal planlegging.
Ved behandling av nye planer, så blir eksisterende registreringer av vilt og dyreliv
sjekket opp. Men kunnskapsgrunnlaget kan være mangelfullt og generelt er det lite
fokus på viltressursene i planleggingen. Det er viktig med grønne korridorer for å
bevare viltinteressene.
Det er foreslått ny kommunedelplan for Nesfjellet. Her bør vilt- og
innlandsfiskenemnda være en høringspart. I forhold til villrein så jobbes med en
regional sti og løypeplan.

Konklusjon:
Nes vilt og innlandsfiskenemnd skal være høringspart i alle kommuneplaner,
kommunedelplaner og reguleringsplaner som ikke er i tråd med overordnet plan.
Administrasjonen sørger for at dette følges opp.
En bør se på om viltkartet for kommunen bør oppdateres. Kan en legge inn noe mer i
forhold til hjortevilt? F.eks trekkruter, viktige hjorteviltområder osv.

8. Eventuelt
Piggtrådgjerder. Kan kommunen vedta et totalforbud? Mattilsynet har ikke kapasitet,
så det er opp til kommunen å vedta et forbud. Administrasjonen sjekker opp.

Nesbyen 30.mars 2022

Knut Halvor Jorde
Leder

Jon Andreas Ask
Sekretær

