
AREMARK KOMMUNE  
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For Viltnemnd 

I møte den 13.06.2016 

Av 5 medlemmer var 4 til stede (medregnet møtende vararep.) 
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10/16 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD OG FELLINGSTILLATELSE FOR 

HJORT I VESTFJELLA  
  

11/16 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD OG FELLINGSTILLATRELSE FOR 

HJORT I AREMARK 1 OG 2, SAMT ASPESTRAND  
  

12/16 FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER - REVIDERING AV 

GJELDENDE FORSKRIFT  
  

 

 

 

Aremark 14.06.16 

 

 

Ann Kristin Halvorsrud 

Rett utskrift: 

 

 

 

 



 

 

9/16 

SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD OG FELLINGSTILLATELSE FOR 

HJORT I HOLMEGILD - LUNDSNESET  

 

Rådmannens innstilling: 
1. Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 

av 12.01.2016 § 11 valdet Holmegild – Lundsneset som hjortevald. Tellende areal er 

totalt 29 500 daa. 

 

2. Holmegild – Lundsneset gis med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt av 

12.01.2016 §18 1 fellingstillatelse på kalv. 

 

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

arealkravet i § 9 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.  

 

Behandling: 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

1. Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 

av 12.01.2016 § 11 valdet Holmegild – Lundsneset som hjortevald. Tellende areal er 

totalt 29 500 daa. 

 

2. Holmegild – Lundsneset gis med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt av 

12.01.2016 §18 1 fellingstillatelse på kalv. 

 

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

arealkravet i § 9 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.  

 

 

 

 



 

10/16 

SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD OG FELLINGSTILLATELSE FOR 

HJORT I VESTFJELLA  

 

Rådmannens innstilling: 
1. Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 

av 12.01.2016 § 11 valdet Vestfjella som hjortevald. Tellende areal er totalt 60 500 

daa. 

 

2. Vestfjella gis med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 §18 

fellingstillatelse på 2 kalver. 

 

3. Aremark viltnemnd fraviker minstearealet pr. hjort til 30 000 daa med hjemmel i § 7 i 

forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

 

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

arealkravet i § 9 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.  

 

 

Behandling: 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

1. Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 

av 12.01.2016 § 11 valdet Vestfjella som hjortevald. Tellende areal er totalt 60 500 

daa. 

 

2. Vestfjella gis med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 §18 

fellingstillatelse på 2 kalver. 

 

3. Aremark viltnemnd fraviker minstearealet pr. hjort til 30 000 daa med hjemmel i § 7 i 

forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

 

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

arealkravet i § 9 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11/16 

SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD OG FELLINGSTILLATELSE FOR 

HJORT I AREMARK 1 OG 2, SAMT ASPESTRAND  

 

Rådmannens innstilling: 
1. Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 

av 12.01.2016 § 11 valdet Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand som hjortevald. 

Tellende areal er totalt 121 806 daa. 

 

2. Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand gis med hjemmel i forskrift om forvaltning av 

hjortevilt av 12.01.2016 §18 fellingstillatelse på 3 kalver og 2 spissbukk (bukk med 

ugreina gevir). 

 

3. Aremark viltnemnd fraviker minstearealet pr. hjort til 24 361,2 daa med hjemmel i § 7 

i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

 

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

arealkravet i § 9 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.  

 

Behandling: 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

1. Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 

av 12.01.2016 § 11 valdet Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand som hjortevald. 

Tellende areal er totalt 121 806 daa. 

 

2. Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand gis med hjemmel i forskrift om forvaltning av 

hjortevilt av 12.01.2016 §18 fellingstillatelse på 3 kalver og 2 spissbukk (bukk med 

ugreina gevir). 

 

3. Aremark viltnemnd fraviker minstearealet pr. hjort til 24 361,2 daa med hjemmel i § 7 

i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

 

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

arealkravet i § 9 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12/16 

FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER - REVIDERING AV GJELDENDE 

FORSKRIFT  

 

Rådmannens innstilling: 
1. Aremark 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: 
 

Under behandlingen av saken ønsket viltnemnda å komme med en presisering i forhold til 

vedtaket om utvidet jakttid. 

 

Viltnemnda vil presisere at det ikke er registrert konflikt mellom elgjegere, småviltjegere og 

andre utøvere av friluftslivsaktiviteter i Aremark. Aktiviteter som sopp- og bærplukking er 

over i oktober og november.  

Det er liten befolkningstetthet i Aremark med 4,4 personer pr. km² til sammenlikning med 

Fredrikstad og Moss med henholdsvis 276 og 506 personer pr. km² Det er dermed god plass 

til utøvelse av forskjellig typer friluftlivsaktiviterer.  

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg fra viltnemnda 

 

 

Vedtak: 

1. Aremark 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. 

 

3. Viltnemnda vil presisere at det ikke er registrert konflikt mellom elgjegere, 

småviltjegere og andre utøvere av friluftslivsaktiviteter i Aremark. Aktiviteter som 

sopp- og bærplukking er over i oktober og november. Det er liten befolkningstetthet i 

Aremark med 4,4 personer pr. km² til sammenlikning med Fredrikstad og Moss med 

henholdsvis 276 og 506 personer pr. km² Det er dermed god plass til utøvelse av 

forskjellig typer friluftlivsaktiviterer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


