
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Viltnemnda 

Møtested: Marker rådhus, Formannskapsrommet 

Møtedato: 29.06.2016 

Tidspunkt: 18:00 - 19:00 

 

Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Leder                          Thor Erland Heyerdahl 

Nestleder                    Thor Mauritzen                                   F 

Medlem                      Else Marit Svendsen                           F                           

Medlem                      Glenn Bjerke                                     

Medlem                      Anne Berit Jaavall Kværner    

Varamedlem               John Kristian Solbrekke                      F                  Thor Mauritzen 

Varamedlem               Anita Ruud                                          F                   Else Marit Svendsen 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Ann Kristin Halvorsrud 

Behandlede saker: 22/16-25/16 

 

 

 

 

Thor Erland Heyerdahl  

leder  

 Ann Kristin Halvorsrud 

 miljøvernkonsulent 
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22/16  

Godkjenning av protokoll  

 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokollen fra møtet den 19.05.2016 vedtas. 

 

  

23/16  

Referater  

 

 

Behandling: 
Etter utsendelse av møteinnkallingen mottok Marker kommune melding om vedtak fra 

Østfold fylkeskommune der søknaden om utvidet jakttid på elg for 2016 ble avslått i 

fylkestinget. 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene / delegerte vedtak tas til orientering 

 

Vedtak: 

Referatene / delegerte vedtak tas til orientering 

 

  

24/16  

Bestandsplan for Øymark Øst elgvald 2016 - 2017  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Marker viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Øymark øst for 

perioden 2016 – 2017 med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt med 

følgende vilkår: 

 

2. Marker viltnemnd fraviker minstearealet pr. elg til 2271 daa for 2016 og til 2065 daa i 

2017 med hjemmel i § 7 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

 

3. ”Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune vedtatt 

07.04.2016” legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen. 

 

4. Øymark øst elgvald gis en fellingstillatelse på 105 frie dyr for bestandsplanperioden 

2016 – 2017 i henhold til bestandsplanen. 

 

5. Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke tildelt kvote. 

 

6. Bestandsplanområdet kan årlig, og etter egen vurdering, overskride vedtatt plan for 

årlig avskyting med inntil 10 % av antallet i vedtatt plan for årlig avskyting. Avviket 
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rettes i løpet av planperioden.  

 

7. Planområdet kan overføre 10 % kvote til neste år i perioden. Ved planperiodens slutt 

faller ubenyttet kvote bort. 

 

8. Det skal anses som vesentlig avvik i et planområde dersom det et år skytes mer enn 10 

% ut over antall tildelte eldre kuer og eldre okser i planen for årlig avskyting. 

 

9. Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom 

arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig 

uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig 

planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.  

 

10. Anbefaler at planen gis til jaktlag/jegerne for en større forståelse for avskytningen. 

 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Marker viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Øymark øst 

for perioden 2016 – 2017 med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av 

hjortevilt med følgende vilkår: 

 

2. Marker viltnemnd fraviker minstearealet pr. elg til 2271 daa for 2016 og til 2065 

daa i 2017 med hjemmel i § 7 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

 

3. ”Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune vedtatt 

07.04.2016” legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen. 

 

4. Øymark øst elgvald gis en fellingstillatelse på 105 frie dyr for 

bestandsplanperioden 2016 – 2017 i henhold til bestandsplanen. 

 

5. Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke tildelt kvote. 

 

6. Bestandsplanområdet kan årlig, og etter egen vurdering, overskride vedtatt plan for 

årlig avskyting med inntil 10 % av antallet i vedtatt plan for årlig avskyting. 

Avviket rettes i løpet av planperioden.  

 

7. Planområdet kan overføre 10 % kvote til neste år i perioden. Ved planperiodens 

slutt faller ubenyttet kvote bort. 

 

8. Det skal anses som vesentlig avvik i et planområde dersom det et år skytes mer 

enn 10 % ut over antall tildelte eldre kuer og eldre okser i planen for årlig 

avskyting. 

 

9. Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser 

dersom arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved 

vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik i 
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forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.  

 

10. Anbefaler at planen gis til jaktlag/jegerne for en større forståelse for avskytningen. 

 

 

  

25/16  

Høring - Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 

1.april 2017 - 22.mars 2022  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Marker viltnemnd støtter høringsalternativ 2 vedrørende jakttidsbestemmelsen på elg 

med lang elgjakt med mulighet for innskrenkning i forkant og bakkant. 

 

2. En foreslår jaktstart 15. oktober med jakttid til 23. desember, sekundært ut november 

for elg. 

 

 

Behandling: 
Marker kommune mottok den 29.06.2016 brev fra Øymark øst elgvald v/ Hans Martin 

Henningsmoen der han på vegne av elgvald i Marker kommune oppfordret Marker kommune 

til å holde på 5.oktober som jaktstart på elg. 

 

Representanten Thor Erland Heyerdahl (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Marker viltnemnd støtter høringsalternativ 1 vedrørende jakttidsbestemmelsen på elg med 

kort elgjakt med mulighet for innskrenkning i forkant og utvidelse i bakkant. 

 

Ved avstemming ble Heyerdahls forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Marker viltnemnd støtter høringsalternativ 1 vedrørende jakttidsbestemmelsen på elg med 

kort elgjakt med mulighet for innskrenkning i forkant og utvidelse i bakkant 

 

 

 

  

 


