
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: VILTNEMNDA 

Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet 

Møtedato: 07.04.2016 

Tidspunkt: 18:30 - 00:00 

 

Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av 

varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 
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 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune  

 

 

 

 

  

  

  

  



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler:  

Dato:   

Saksmappe:  16/185 

 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/16 Viltnemnda 07.04.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

 

Protokollen fra møtet den 17.02.2016 vedtas.



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler:  

Dato:   

Saksmappe:  16/185 

 

 

 

Referater  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/16 Viltnemnda 07.04.2016 

__________________________________________________________________________ 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  K46 

Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 

Dato:  31.03.2016 

Saksmappe:  13/52 

 

 

 

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker 

kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Viltnemnda 07.04.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram til videre diskusjon uten innstilling. 

 

 

 

Sammendrag: 

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune skal revideres i 

forbindelse med ny hjorteviltforskrift og i forbindelse med utarbeidelse av nye bestandsplaner 

i kommunen. 

 

 

Bakgrunn: 

Marker viltnemnd vedtok i sak 3/16 den 17.02.16 oppstart av revidering av «Kommunal 

målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune».  

 

Den 9. mars var elgvalda i kommunen invitert til et møte vedrørende revidering av 

målsetningene og elgforvaltning generelt i kommunen i forbindelse med utarbeidelse av nye 

bestandsplaner. Viltnemnda hadde møte før og etter dette møtet for drøftelser. 

 

I likhet med elgregionen ønsker viltnemnda å øke andelen stor-okse og signaliserte under 

møtet med valda en avskytning av kategorien okse 2 ½ år og eldre på 10 %. Likens er det 

ønske om å verne om de store produktive kuene. I den nye hjorteviltforskriftens § 15 er det nå 

et krav at alle kjønns- og alderskategorier som listes i bestemmelsens annet ledd skal inngå i 

planen hvert år. § 15, annet ledd: «Bestandsplanen skal inneholde mål for 

bestandsutviklingen, i samsvar med kommunens mål. Bestandsplanen skal også inneholde en 

plan for den årlige avskytningen i antall dyr, som et minimum fordelt på kategoriene kalv, 

voksne hunndyr og voksne hanndyr, samt spissbukk for hjort».  I forbindelse med 

viltnemndas møter den 9.mars konkluderte de med at de ville komme tilbake med en %-

andelen for kalv. 

 

Det var et ønske fra valda å endre vektgrensa for nedklassifisering av voksne dyr til 

ungdyrkategorien. Et argument for å få til en høyere avskytning i andelen hunndyr i 

ungdyrkategorien er å høyne vektgrensa for nedklassifiseringen fra 140 til 160 kg. Samtidig 

vil en kunne få tatt ut eldre kuer som er i retur og uproduktive. Viltnemnda ønsket å beholde 

nåværende vektgrenser for nedklasssifisering. De ønsker med dette at kategorien voksne ikke 

skal belastes ytterligere.  Samtidig gikk viltnemnda inn for at okse som har en pigg på geviret 

på den siden mot skytteren ved avfyring av første skudd kan nedklassifiseres til ungdyr. 
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 Side 5 av 5   

 

Gjennom valdas arbeid med nye bestandsplaner vil kommunen få framlagt forslag til kvoter i 

henhold til bestandsområdenes/valdas mål for sin elgbestand. Bruk av § 7 er et enkeltvedtak 

og vedtas ved godkjenning av bestandsplanen. 

 

 

 

Vurdering: 

I henhold til forskrift av 8. januar 2016, nr. 12 § 3 om forvaltning av hjortevilt skal 

kommunen vedta målsetninger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er 

åpnet for jakt på artene.  

 

Valda skal gjennom sine bestandsplaner legge en avskytningsstrategi for sin elgbestand for å 

nå sine mål og måla i den kommunale målsetningen. Innad i kommunen er elgbestanden 

forskjellig og det kan være forskjellig mål og strategi for de forskjellige valda. 

 

Felles for alle valda må være å høyne andelen okse og spesielt andelen eldre okse er et 

kommunalt mål. For å nå dette målet har viltnemnda tidligere signalisert en avskytning på 10 

% okse 2 ½ år og eldre. Hvilken prosentvis avskytning en vil legge seg på i de forskjellige 

kategoriene kan være forskjellig i forhold til hvilken avskytningsmodell valda fremmer i sin 

søknad om godkjenning av bestandsplan. Viltnemnda har kun mulighet etter § 15 i 

hjorteviltforskriften å gi fellingskvote etter kategoriene kalv, voksne hunndyr og voksne 

hanndyr, mens valda kan fremme andre modeller og dele opp kategorien voksne i ungdyr 1 ½ 

år, samt kategorien 2 ½ år og eldre. Etter forskriften skal det i alle modeller spesifiseres andel 

kalv. 

 

Viltnemnda har mulighet til å benytte § 7 i hjorteviltforskriften, men selv om en benytter den 

fult ut, er det ikke sikkert at valdet når måla, hvis en skyter full kvote. Her vil valdas 

ansvarsforholdet for elgbestanden være stor. Ved målet om å få en høyere bestand av robuste 

produktive dyr, må en spare de og legge eventuell avskytningen over på kalv. 

 

Ut fra vurderingen kan viltnemnda gi signaler om avskytningen på de forskjellige kategoriene 

og avskytningsmodellene. En helhetlig vurdering vedrørende avskytningsplanen for det 

enkelte vald må gjøres ved behandling av de enkelte bestandsplanene. 

 

 

Konklusjon: 
Ut fra tidligere diskusjoner i viltnemnda legges saken fram uten forslag til vedtak. 

 

Vedlegg: 

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. 

 

 


