
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Viltnemnda 

Møtested: Marker rådhus 

Møtedato: 05.02.2014 

Tidspunkt: 18:30 - 00:00 

 

Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Leder Thor Erland Heyerdahl   

Medlem Arnfinn Nesset   

Nestleder Torstein Søby                   forfall   

Medlem Per Olav Hellgren   

Medlem Tor Asle Maurizsen   

Varamedlem Jan Petter Vaaler              forfall   
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

 

Behandlede saker: 1/14-3/14 

 

 

 

 

Thor Erland Heyerdahl  

leder  

 Ann Kristin Halvorsrud 

 miljøvernkonsulent 
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 Saksprotokoll - Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindkraftverk - eventuell 

klage på NVE`s vedtak  
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1/14  

Godkjenning av protokoll  

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Protokollen fra møtet i Viltnemnda den 19.12.2013 godkjennes. 

 

 

2/14  

Referater  

Behandling: 
Det ble under møtet informert om: 

- Innhenting av observasjoner av hjort i Marker 

- Søknad om midler til kartlegging av hønsehauk avslås ettersom en ikke har midler på 

viltfondet til prosjektet 

- Forberede sak vedr utvidelse av jakttid på elg 

- Forslag til viltgjerder langs nye E18 Ørje – grensen ble gjennomgått senere i møtet 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 
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Saksprotokoll - Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindkraftverk - eventuell klage på 

NVE`s vedtak  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune påklager ikke NVE’s vedtak i forbindelse med vindkraftutbygging i 

Marker. 

 

Behandling: 
Thor Erland Heyerdahl fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Klage på NVE`s vedtak i forbindelse med vindkraftutbygging i Marker. 

 

Marker kommunale viltnemnd har en klar oppfatning om at de berørte områdene med 

vindkraftutbygging blir betydelig berørt. 

 

Dette gjelder alt vilt og dyreliv samt jakt, fiske og friluftsliv som også defineres i 

Miljøverndepartementets St.meld nr.40 og må vektlegges tungt. 

 

Det er ca. 10 spillplasser av tiur og orrhaneleker i dette området og det vil bli svært negativt ut 

fra den bestandsutviklingen vi ser i dag. 

 

Hele området er et meget populært område for både jakt, fiske og friluftsliv og det finnes flere 

rødlistede arter med både kongeørn og hubro noe som ikke kommer frem i utredningen. 
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Vi savner en mye bedre og detaljert undersøkelse av området og ser store ulemper av 

utbygging av vindkraft i disse områder. 

 

Viltnemnda ser det ikke forsvarlig med utbygging i disse områder. 

 

 

Heyerdahls forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Klage på NVE`s vedtak i forbindelse med vindkraftutbygging i Marker. 

 

Marker kommunale viltnemnd har en klar oppfatning om at de berørte områdene med 

vindkraftutbygging blir betydelig berørt. 

 

Dette gjelder alt vilt og dyreliv samt jakt, fiske og friluftsliv som også defineres i 

Miljøverndepartementets St.meld nr.40 og må vektlegges tungt. 

 

Det er ca. 10 spillplasser av tiur og orrhaneleker i dette området og det vil bli svært negativt ut 

fra den bestandsutviklingen vi ser i dag. 

 

Hele området er et meget populært område for både jakt, fiske og friluftsliv og det finnes flere 

rødlistede arter med både kongeørn og hubro noe som ikke kommer frem i utredningen. 

 

Vi savner en mye bedre og detaljert undersøkelse av området og ser store ulemper av 

utbygging av vindkraft i disse områder. 

 

Viltnemnda ser det ikke forsvarlig med utbygging i disse områder. 
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