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PS 7/18 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 



PS 8/18 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 9/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
 
 

Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 10/18 Referatsaker 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
 
 

Vedtak 
Referatene ble tatt til orientering. 
 
 

RS 3/18 Skadefelling av gås - gnr/bnr 32/10 Aspestrand 

RS 4/18 Skadefelling av gås gnr/bnr 5/1 Lund 

RS 5/18 Henstilling til opprettelse av vakttelefon med eget nummer for viltnemder i Øst 
politidistrikt 

 

PS 11/18 Fellingsrapport for elg i Aremark kommune 2017 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Aremark viltnemnd tar fellingsrapporten for 2017 til orientering. 



 
 

PS 12/18 Søknad om godkjenning av nytt vald - Aremark øst elgvald 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i § 11 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 
12.01.2016 valdet Aremark Øst elgvald. Tellende areal er totalt 119 312 daa. 
 
 
 

PS 13/18 Søknad om godkjenning av Kvisler hjortevald 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i § 11 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 
12.01.2016 valdet Kvisler hjortevald.  
 
 
 

PS 14/18 Fellingstillatelse på hjort i Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. 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).  
 
2. Aremark viltnemnd fraviker minstearealet pr. hjort til 24 361,2 daa med hjemmel i § 7 i Forskrift 
om forvaltning av hjortevilt. 
 
 
 

PS 15/18 Fellingstillatelse på hjort i Vestfjella 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak 
1. Vestfjella gis med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 §18 
fellingstillatelse på 2 kalver.  
 
2. Aremark viltnemnd fraviker minstearealet pr. hjort til 30 000 daa med hjemmel i § 7 i Forskrift 
om forvaltning av hjortevilt 
 
 
 

PS 16/18 Fellingstillatelse på hjort i Holmegild  - Lundsneset 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Holmegild - Lundsneset gis med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 §18 
fellingstillatelse på 1 kalv.  
 
 
 

PS 17/18 Fellingstillatelse på hjort i Kvisler 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Under forutsetning om godkjennelse av valdet gis Kvisler med hjemmel i Forskrift om forvaltning 
av hjortevilt av 12.01.2016 §18 fellingstillatelse på 2 kalver.  
 
 
 

PS 18/18 Godkjenning av bestandsplan for Aremark øst elgvald 2018 - 2020 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
Representanten Nils Erik Aanonsen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1 i 
rådmannens forslag: Andelen hanndyr i uttaket skal i henhold til «Kommunal målsetning for 
hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 06.02.2018 ikke overstige 50 %. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med Aanonsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Aremark viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Aremark øst for 

perioden 2018 – 2020 med hjemmel i § 16 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt med 



følgende tillegg: Andelen hanndyr i uttaket skal i henhold til «Kommunal målsetning for 
hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 06.02.2018 ikke overstige 50 %. 

2. Aremark øst elgvald gis med hjemmel i § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt en 
fellingstillatelse på 180 frie dyr for bestandsplanperioden 2018 – 2020 i henhold til 
bestandsplanen.  

3. Bestandsplanområdet kan årlig, og etter sin vurdering, overføre 10 % kvote til neste år i 
perioden. Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote bort.  

4. Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke tildelt kvote. 
5. «Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 

06.02.2018 i sak 5/18 legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen.  
6. 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.  

7. Viltnemnda anbefaler at valdet utarbeider en svært kortfattet versjon av planen som gis 
til jaktlag/jegerne for å gi en større forståelse for avskytningen. 

 
 
 

PS 19/18 Godkjenning av bestandsplan for Ankerfjella elgvald 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
Representanten Nils Erik Aanonsen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1 i 
rådmannens forslag: Andelen hanndyr i uttaket skal i henhold til «Kommunal målsetning for 
hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 06.02.2018 ikke overstige 50 %. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med Aanonsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Aremark viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Ankerfjella for 

perioden 2018 – 2020 med hjemmel i § 16 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, med 
følgende endringer: 

a. Feilfelling skal rettes opp innen planperioden og ikke i første år i neste 
avtaleperiode. 

b. Andelen hanndyr i uttaket skal i henhold til «Kommunal målsetning for 
hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 06.02.2018 ikke overstige 
50 %. 

2. Ankerfjella elgvald gis med hjemmel i § 18 i forskrift om forvaltning av hjortevilt en 
fellingstillatelse på 75 frie dyr for bestandsplanperioden 2018 – 2020 i henhold til 
bestandsplanen.  

3. Bestandsplanområdet kan årlig og etter sin vurdering, overføre maksimalt 10 % kvote til 
neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote bort.  

4. Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke av tildelt kvote. 
5. «Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 

06.02.2018 i sak 5/18 legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen.  
6. 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.  



7. Viltnemnda anbefaler at valdet utarbeides en svært kortfattet versjon av planen som gis 
til jaktlag/jegerne for en større forståelse for avskytningen. 

 
 

PS 20/18 Godkjenning av bestandsplan for Vestfjella elgvald 2018 - 2020 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
Representanten Nils Erik Aanonsen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1 i 
rådmannens forslag: Andelen hanndyr i uttaket skal i henhold til «Kommunal målsetning for 
hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 06.02.2018 ikke overstige 50 %. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med Aanonsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Aremark viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Vestfjella 

elgvald for perioden 2018 – 2020 med hjemmel i § 16 i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, med følgende endringer:  

a. Feilfelling skal rettes opp innen planperioden og ikke i første år i neste 
avtaleperiode. 

b. Andelen hanndyr i uttaket skal i henhold til «Kommunal målsetning for 
hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 06.02.2018 ikke overstige 
50 %. 

2. Vestfjella elgvald gis med hjemmel i § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt en 
fellingstillatelse på 90 frie dyr for bestandsplanperioden 2018 – 2020 i henhold til 
bestandsplanen.  

3. Bestandsplanområdet kan årlig og etter sin vurdering, overføre maksimalt 10 % kvote til 
neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote bort.  

4. Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke av tildelt kvote. 
5. «Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 

06.02.2018 i sak 5/18 legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen.  
6. 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.  

7. Viltnemnda anbefaler at valdet utarbeide en svært kortfattet versjon av planen som gis til 
jaktlag/jegerne for å gi en større forståelse for avskytningen. 

 
 
 

PS 21/18 Godkjenning av bestandsplan for Kvisler elgvald 2018 - 2020 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak 
1. Aremark viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Kvisler elgvald 

for perioden 2018 – 2020 med hjemmel i § 16 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 
med følgende endring: Feilfelling skal rettes opp innen planperioden og ikke i første år i 
neste avtaleperiode. 

2. Kvisler elgvald gis med hjemmel i § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt en 
fellingstillatelse på 60 frie dyr for bestandsplanperioden 2018 – 2020 i henhold til 
bestandsplanen.  

3. Bestandsplanområdet kan årlig og etter sin vurdering, overføre maksimalt 10 % kvote til 
neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote bort.  

4. Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke av tildelt kvote. 
5. «Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 

06.02.2018 i sak 5/18 legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen.  
6. 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.  

7. Viltnemnda anbefaler at valdet utarbeider en svært kortfattet versjon av planen som gis 
til jaktlag/jegerne for å gi en større forståelse for avskytningen. 

 
 
 

PS 22/18 Orienteringer 

Behandling i Viltnemd - 28.06.2018  
Aldersanalysen for elg etter elgjakta 2017 ble gjennomgått. 
 

Vedtak 
Aldersanalysen ble tatt til orientering 
 
 


