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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Geir Ragnar Aarbu Nestleder SP 
Ole Petter Norum Medlem AP 
Bjørn Jens Aksel Haugeby Leder SP 
Thor Sæther Medlem  
Øyvind Jeger Espelund Medlem H 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
Sak 9/20 ble lagt fram under møtet og er arkivsak 2020/30 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ann Kristin 
Halvorsrud 

miljøvernkonsulent 

  
 
 



 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

PS 1/20 Godkjenning av innkalling  
PS 2/20 Godkjenning av saksliste  
PS 3/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 4/20 Referatsaker  
PS 5/20 Klage på vedtak vedrørende søknad om erstatning for 

viltskader i plantefelt 
 

PS 6/20 Klage på vedtak PS-sak 34/19 - Søknad om skadefelling  
PS 7/20 Endring av minsteareal for hjort  
PS 8/20 Orienteringer  
PS 9/20 Søknad om midler fra viltfondet  

 
 

PS 1/20 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Viltnemd - 27.01.2020  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent 
 
 

PS 2/20 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Viltnemd - 27.01.2020  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 3/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Viltnemd - 27.01.2020  
 
 



Vedtak 
 
 
 

PS 4/20 Referatsaker 

Behandling i Viltnemd - 27.01.2020  
 
Ingen referater 

Vedtak 
 
 
 

PS 5/20 Klage på vedtak vedrørende søknad om erstatning for viltskader i 
plantefelt 

Behandling i Viltnemd - 27.01.2020  
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Saken oversendes kommunens klageorgan 
 

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 6/20 Klage på vedtak PS-sak 34/19 - Søknad om skadefelling 

Behandling i Viltnemd - 27.01.2020  
Representanten Geir Aarbu (Sp) fremmet følgende forslag til endringsvedtak: 
 
Det gis tillatelse til å felle fire hjort i form av skadefelling. 
 
Tillegg til pkt 8: 
Alternativt kan kommunens ettersøksring felle skadehjort hvis grunneierne selv ikke ønsker 
dette. 
 
Begrunnelse: Man ønsker å begrense antall hjort og skader i Aremark kommune, samtidig 
ønsker viltnemnda å bedre vilkårene for å øke elgstammen. 
 
Ved votering ble rådmannens innstilling med Aarbus forslag til endringer enstemmig vedtatt. 
 



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

1. Kalveførende hind/kolle skal ikke felles. 
2. Uttaket av fire 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. Alternativt kan kommunens ettersøksring felle skadehjort hvis 
grunneierne selv ikke ønsker dette. 

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

PS 7/20 Endring av minsteareal for hjort 

Behandling i Viltnemd - 27.01.2020  
Representanten Geir Aarbu (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Minsteareal for hjort settes til 10 000 daa for hele Aremark kommune. 
 
Det må i høringsbrevet begrunnes hvorfor man ikke har felt tildelt kvote og at dette skyldes 
mindre hjort i Aremark vest. Viltnemnda ønsker å redusere antall hjort i hele kommunen. 
 
Ved votering ble Aarbus forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Med hjemmel i Hjorteviltforskriftens § 6 legger Aremark kommune ut på høring forslag til 
endringsforskrift vedrørende minsteareal på hjort: 
 
Kommune  Hjort: minsteareal i daa 
Aremark - hele kommunen 10 000 

 
 
 

PS 8/20 Orienteringer 

Behandling i Viltnemd - 27.01.2020  
- Orientering vedrørende ettersøksordningen. Personene inviteres til møte den 24.februar 

kl. 20.00 
 
 



Vedtak 
 
 
 

PS 9/20 Søknad om midler fra viltfondet 

Behandling i Viltnemd - 27.01.2020  
Søknad fra Aremark Jff om støtte til arrangement ble fremmet i møtet. Viltnemnda gikk 
enstemmig inn for å støtte arrangementet med omsøkte kr. 995,-. Midlene tas av viltfondet. 
 
Jf. Arkivsak 2020/30 
 

Vedtak 
Aremark JFF støttes med kr. 995,- til arrangement. Midlene tas av viltfondet. 
 
 


