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PS 1/18 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Viltnemd - 06.02.2018  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 2/18 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Viltnemd - 06.02.2018  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 3/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Viltnemd - 06.02.2018  
 
 

Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 



 
 

PS 4/18 Referatsaker 

Behandling i Viltnemd - 06.02.2018  
 
 

Vedtak 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

RS 1/18 Tildeling av fellingstillatelse på elg til Aspestrand elglag 2017 

RS 2/18 Tillatelse til skadefelling av bever på Fremmegård 

PS 5/18 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark 
kommune 

Behandling i Viltnemd - 06.02.2018  
Ved behandlingen av saken framkom det at tidsperioden i kulepunkt 5 i pkt. 2.1.1 skal være 
«2013 – 2017». 
 
Representanten Nils Erik Aanonsen (Sp) fremmet følgende endringsforslag til kulepunkt 1 i 
2.1.1: Minimum 70 % av uttaket skal være ungdyr og kalv. 
 
Representanten Nils Erik Aanonsen (Sp) fremmet følgende endringsforslag til kulepunkt 2 i 
2.1.1: «50 % avskytning fordelt på begge kjønn i alle aldersgrupper (kalv, 1 ½ åringer og 
voksen). 
 
Representanten Morten Buer (H) fremmet følgende endringsforslag til kulepunkt 4 i 2.1.1: 
Elgstammen skal inneholde en viss mengde store okser – dvs okser med 9 tagger eller mer – i 
Aremark skal forvaltningen tilrettelegge for at det på sikt kan felles mer enn 5 store okser årlig 
som har mer enn 9 tagger. 
 
Representanten Nils Erik Aanonsen (Sp) fremmet følgende endringsforslag i kapittel. 2.1.2: 
Elgforvaltningen skal skje gjennom 3-årige bestandsplaner og avskytningsplaner. 
 
Representanten Stig Aarbu (Ap) fremmet følgende endringsforslag i kapittel. 2.2.1: Aremark 
kommune ønsker en bærekraftig rådyrbestand som bidrar til økonomisk avkastning for 
grunneierne, som er en matressurs og en viktig rekreasjonskilde for innenbygdsboende og 
tilreisende jegere. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med endringspunkter ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Forslag til kommunale målsetninger for hjortevilt i Aremark kommune datert 06.01.2018 vedtas 
med følgende endringer:  



- siste kulepunkt under kap 2.1.1 vedrørende avskytning av et visst antall dyr for 
Aremark i året tas ut 
- antall takker på sett-okse under jakta registreres 

 - tidsperioden i kulepunkt 5 i pkt. 2.1.1 skal være «2013 – 2017» 
 - kulepunkt 1 i 2.1.1: Minimum 70 % av uttaket skal være ungdyr og kalv. 

- kulepunkt 2 i 2.1.1: «50 % avskytning fordelt på begge kjønn i alle aldersgrupper (kalv, 
1 ½ åringer og voksen) 
- kulepunkt 4 i 2.1.1: Elgstammen skal inneholde en viss mengde store okser – dvs okser 
med 9 tagger eller mer – i Aremark skal forvaltningen tilrettelegge for at det på sikt kan 
felles mer enn 5 store okser årlig som har mer enn 9 tagger 
- kapittel. 2.1.2: Elgforvaltningen skal skje gjennom 3-årige bestandsplaner og 
avskytningsplaner 
- kapittel. 2.2.1: Aremark kommune ønsker en bærekraftig rådyrbestand som bidrar til 
økonomisk avkastning for grunneierne, som er en matressurs og en viktig 
rekreasjonskilde for innenbygdsboende og tilreisende jegere. 
 

 
 

PS 6/18 Orienteringer 

Behandling i Viltnemd - 06.02.2018  
 
 

Vedtak 
Ingen orienteringer. 
 
 


