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PS 30/19 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Viltnemd - 25.11.2019  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 31/19 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Viltnemd - 25.11.2019  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 32/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Viltnemd - 25.11.2019  
 
 

Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 



 
 

PS 33/19 Referatsaker 

Behandling i Viltnemd - 25.11.2019  
Det var ikke meldt opp noen referatsaker til møtet. 
 
Møtesekretæren la fram under møtet følgende referater: 

- Avlivet hund 
- Underretning vedrørende fornærmede 
- Handlingsplan mot villsvin 2020 - 2024 
 

 

Vedtak 
Viltnemnda tok sakene enstemmig til orientering 
 
 

PS 34/19 Søknad om skadefelling av hjort 

Behandling i Viltnemd - 25.11.2019  
Representanten Nils Erik Aanonsen (Sp) fremmet følgende endringsforslag til punkt.1:  
Det kan skytes 2 ungdyr eller kalv. 
Ved votering ble Aanonsens forslag til endring enstemmig vedtatt. 
 
Representanten Nils Erik Aanonsen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
7. Skyteplassen for skutte dyr markeres inn på kart og levers Aremark kommune sammen med 
fellingsresultatet. 
8. Dyrene slaktes, henges opp og meldes ifra til Aremark kommune / leder i viltnemnda 
omgående etter skyting. 
9. Innvoller som nyrer, hjerte, lunger og milt skal følges med slaktet. 
 
Ved votering ble Aanonsens forslag til tilleggspunkter enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Aspestrand jaktlag gis med hjemmel i Naturmangfoldloven § 18 4.ledd tillatelse til å felle to 
hjort i form av skadefelling. Tillatelsen gis på disse vilkårene som alle skal oppfylles: 

1. Det kan skytes 2 ungdyr eller kalv. 
2. Uttaket av to dyr skal gjøres i områder med omfattende skader på skogplanter. 
3. Fellingstillatelsen er gyldig til 1.mars 2020. 
4. Utfallet av skadefellingen rapporteres til Aremark kommune innen 10.mars 2020 som 

legger det inn som fallvilt i Hjorteviltregisteret. 
5. Ordinære prøver skal tas av dyrene. 
6. De felte dyrene tilfaller det kommunale viltfondet. 
7. Skyteplassen for skutte dyr markeres inn på kart og leveres Aremark kommune sammen 

med fellingsresultatet. 
8. Dyrene slaktes, henges opp og meldes ifra til Aremark kommune / leder i viltnemnda 

omgående etter skyting. 



9. Innvoller som nyrer, hjerte, lunger og milt skal følge med slaktet. 
 
 
 

PS 35/19 Søknad om erstatning for viltskader i plantefelt 

Behandling i Viltnemd - 25.11.2019  
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Med hjemmel i Forskrift for kommunal og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg 
og hjort avslår Aremark kommune søknaden av 14.10.2019 fra Svend - Erik Hansesæter om 
erstatning for viltskader i plantefelt forårsaket av hjort. 
 
 
 

PS 36/19 Høring - Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Halden 
kommune 

Behandling i Viltnemd - 25.11.2019  
Administrasjonen fremmet følgende forslag til tilføyelse til vedtaket: … av eldre dyr. 
 
Under votering ble Rådmannens forslag til vedtak med tilføyelsen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Aremark kommune har følgende innspill til kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i 
Halden kommune: 

1. Avskytningen skal bygge på ordninger som beskytter de mest produktive dyrene, men 
ved utarbeidelsen av målsetninger bør det ikke være spesifisert prosentvis uttak på kjønn 
og alder av eldre dyr. 

 
 
 

PS 37/19 Orienteringer 

Behandling i Viltnemd - 25.11.2019  
Det har blitt omsatt viltkjøtt til inntekt for det kommunale viltfondet. 
 
Kilopris for omsatt kjøtt ble tatt opp. 
 
Det ble enstemmig vedtatt følgende kilopris for omsetting av viltkjøtt: 

- Elg kr. 55,- inkl 15 % mva 
- Hjort kr. 70,- inkl 15 % mva 

 



Vedtak 
- Elg kr. 55,- inkl 15 % mva 
- Hjort kr. 70,- inkl 15 % mva 

 
 
 


