
 

Aremark kommune  

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Viltnemd 
Møtested: Fjernmøte via Teams 
Dato: 20.04.2020 
Tidspunkt: 19:00-20.30 

 
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 
På grunn av korona-epidemien ble møtet avholdt som fjernmøte via Teams Microsoft den 
20.04.20 i stedet for 16.03.2020 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ann Kristin 
Halvorsrud 

miljøvernkonsulent 

  
 
 



 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

PS 16/20 Godkjenning av innkalling  
PS 17/20 Godkjenning av saksliste  
PS 18/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 19/20 Referatsaker  
PS 20/20 Organisering av kommunal ettersøksordning  
PS 21/20 Pilotprosjekt villsvin i Aremark - forespørsel til Aremark 

kommune 
 

PS 22/20 Fellingsrapport for elg i Aremark kommune 2019  
PS 23/20 Orienteringer  

 
 

PS 16/20 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Viltnemd - 16.03.2020  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 17/20 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Viltnemd - 16.03.2020  
 
Sak PS 21/20 var trukket av Aremark Bondelag 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 18/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Viltnemd - 16.03.2020  
 
 



Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 19/20 Referatsaker 

Behandling i Viltnemd - 16.03.2020  
 
Det var ingen referater. 

Vedtak 
 
 
 

PS 20/20 Organisering av kommunal ettersøksordning 

Behandling i Viltnemd - 16.03.2020  
 
Representanten Geir Aarbu (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Tilleggsforslag til sak 20/20 Aremark viltnemd. 
 
Nytt pkt. 4 
Aremark viltnemd er godt kjent med Aremark kommunes utfordrende økonomi, og anbefaler 
kommunen å søke fylkesmannen om skjønnsmidler for finansiere ovennevnte punkter, med den 
begrunnelse: 
 
Aremark kommune er en av få kommuner i Norge med mye villsvin og av den grunn må 
intensivere ettersøksordningen i kommunen på grunn av mye villsvin påkjørsler og skader. 
 
Ved votering ble Aarbus tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
1. Aremark kommune oppretter en vaktordning for ettersøk og ivaretakelse av fallvilt, 

skadefelling samt andre tilliggende kommunale oppgaver. Omfanget og organiseringen 
beskrives i en egen instruks. 

2. Til å dekke økning av utgifter til vaktordning bevilges kr 40 000,- til klær og utstyr samt 
kr. 115 960,- til lønn/kompensasjon. Utgiftene belastes kto.11209/4114.60 og 
10500/10990.4114.360 og finansieres ved bruk av lån kto. 19400.4114.360. 

3. Midler til en videreføring av vaktordning innarbeides i framtidig budsjetter. 
4. Aremark viltnemd er godt kjent med Aremark kommunes utfordrende økonomi, og 

anbefaler kommunen å søke fylkesmannen om skjønnsmidler for finansiere ovennevnte 
punkter, med den begrunnelse: 
Aremark kommune er en av få kommuner i Norge med mye villsvin og av den grunn må 
intensivere ettersøksordningen i kommunen på grunn av mye villsvin påkjørsler og 
skader. 
 

 
 



 

PS 21/20 Pilotprosjekt villsvin i Aremark - forespørsel til Aremark kommune 

Behandling i Viltnemd - 16.03.2020  
 
Saken ble trukket av Aremark bondelag før møtet 

Vedtak 
Saken ble trukket av Aremark bondelag 
 
 

PS 22/20 Fellingsrapport for elg i Aremark kommune 2019 

Behandling i Viltnemd - 16.03.2020  
 
Det var en samlet viltnemnd som var opptatt av å iverksette tiltak videre for en mer bærekraftig 
elgbestand i kommunen. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Viltnemnda tar saken til orientering og viderefører dialog med elgvald vedrørende en 
bærekraftig elgforvaltningen i Aremark. 
 
 
 

PS 23/20 Orienteringer 

Behandling i Viltnemd - 16.03.2020  
 
Følgende punkter ble etterspurt / diskutert: 
 

- Prøvetakingsutstyr for villsvin. Nye utstyrspakker skulle være klare fra 
Veterinærinstituttet etter påske – etterspørres videre. 

- Ivaretakelse av fallvilt: 
o Fryseboks til smådyr 
o Norsk protein ved større dyr 
o Villsvin – Mattilsynet skal ha melding om døde eller påkjørte dyr og tar de med 

seg 
- Utstyr og bekledning til ettersøkspersonell.  For ivaretakelse av sikkerhet og utførelse av 

arbeidet må dette på plass uavhengig av vedtak i sak 20/20 
 

Vedtak 
Det arbeides videre med disse sakene 
 




