Vestre Toten kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
VILT- OG INNLANDSFISKENEMNDA
Møtested: Fjernmøte
Møtedato: 03.06.2020
Tid: 18:00 - 00:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 90 20 90 59 / yngve-granum.stang@vestretoten.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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• ÅPEN POST

Raufoss, 27. mai 2020

Lars Arne Mjørlund
leder

Yngve Granum Stang
møtesekretær
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Vegard Skogen
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Arkiv: 026

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Protokollen fra møte 04.02.2020 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i vilt- og innlandsfiskenemnda den 04.02.2020

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Vilt- og innlandsfiskenemnda
Møtested:
Møtedato:

Rom 328 3. etg. rådhuset
04.02.2020
Tid: 18:00 - 19:45

Innkalte:
Parti

AP
SP

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem

Navn
Lars Arne Mjørlund
Per Erik Svenskerud
Even Markestad
Tore Jutulrud
Simen Egge
John Vildåsen
Sissel Skiaker

Forfall Møtt for
FO

Fra adm. (evt.
andre):

Møtesekretær Yngve Granum Stang

Fra/til saknr.:

1 – 4/20

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 17. februar 2020

Underskrifter:
Lars Arne Mjørlund
leder

Yngve Granum Stang
møtesekretær

Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no

1/20
20/85
VILT- OG INNLANDSFISKENEMNDA - VALG AV LEDER OG NESTLEDER
Behandling:
John Vildåsen stilte seg disponibel til ledervervet også i kommende periode.
Tore Jutulrud fremmet forslag om Lars Arne Mjørlund som ny leder.
Fire medlemmer stemte for Lars Arne Mjørlund som leder og John Vildåsen som
nestleder.
Vedtak:
For perioden 2019-2023 velges:
1. Lars Arne Mjørlund.
2. John Vildåsen.
til henholdsvis leder og nestleder for vilt- og innlandsfiskenemda.

2/20
20/85
VILT- OG INNLANDSFISKENEMNDA - ORIENTERINGSSAKER
Behandling:
Det ble orientert om følgende i møtet:
• Møtegodtgjørelse
• Litt om kommunens/nemdas oppgaver og delegeringsreglement – utdeling av
veileder til hjorteviltforskriften M-478/2016
• Det kommunale viltfondet – bruk og status

Vedtak:
Meldinger fra administrasjonen tas til orientering
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3/20
17/2381
HØRING LOKAL FORSKRIFT OM FORVALTNING AV BEVER SLUTTBEHANDLING
Behandling:
Sekretæren redegjorde for saken. Innstilingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Vilt- og innlandsfiskenemda oversender forslag til ny lokal «Forskrift om jakt og
fangst av bever i Vestre Toten kommune» og «Kommunale mål for forvaltning
av bever i Vestre Toten kommune» til sluttbehandling og vedtak i kommunestyret.

4/20
20/84
KOMMUNALE MÅL FOR HJORTEVILTFORVALTNINGEN - OPPSTART
Behandling:
Sekretæren redegjorde for saken. Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Vilt- og innlandsfiskenemda vedtar oppstart av arbeidet med å utarbeide kommunale
mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Vestre Toten kommune. Kommunale mål
skal fastsettes jf. hjorteviltforskriftens §3.
Målene skal være innenfor rammen av viltloven, naturmangfoldloven, skogloven og
hjorteviltforskriften
De kommunale målene skal utarbeides i dialog med rettighetshaverne og
jegerorganisasjoner i kommunen. Det skal gjennomføres en høringsrunde før de
kommunale målene vedtas i vilt- og innlandsfiskenemda jf. tidsplan.

ÅPEN POST

Side 3 av 4

• Einafjorden
Lars Arne Mjørlund orienterte om krepsesesongen på Eina i 2019. Totalt ble det
fisket opp 2,9 tonn kreps som var over minstemålet. Dette tilsvarer ca 71 000 kreps.
Krepsen utgjør en betydelig ressurs for de som har krepserett langs fjorden. Det er
også bra salg av fiskekort for Einafjorden.
Det ble videre orientert om at vassdragsforbundet skal bistå med å få tatt saltprøver
sør i Einafjorden, dette for å finne ut om det er konsentrasjoner med vegsalt i vatnet.

Side 4 av 4

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yngve Granum Stang
20/1082

Arkiv: 026

MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Administrasjonens meldinger tas til orientering
Utrykte vedlegg:
Trykte vedlegg:
Fakta:
Det vil bli orientert om følgende på møtet
a) Bestandsplaner på elg – måloppnåelse
b) Viltfondet
c) Tillatelse til fjerning av beverdemning
Vurdering:
a)
VTU/Eina almenning
En gjennomgang viser at det er noen avvik mellom mål i vedtatt bestandsplan for
VTU/Eina almenning og faktisk avskytning/sett elg data. Bestandsplanen gjelder for
perioden 2018-2022. Jakta 2020 blir 3 jaktåret i bestandsplanen, eventuelle avvik bør
derfor evalueres og følges opp videre av rettighetshaverne.
Det er spesielt følgende delmål som viser seg å ikke være oppfylt
-

Ifølge bestandsplanen punkt 3.2, delmål 6: «Forholdet ku/ukse bør ligge på ca
1,5, og skal ikke overstige 2» Faktisk situasjon jf. sett elg data er at forholdet
ku/ukse i 2019 var 2,5 i Eina Almenning og 2,28 i øvrige deler av VTU.
Ifølge bestandsplanen punkt 3.2, delmål 7. «Antall trafikkdrept elg bør ikke
overstige 7% av årlig jaktuttak». Faktisk situasjon er beskrevet senere i
dokumentet.
Ifølge bestandsplanens punkt 6 skal uttaket være:
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 15% voksen ku (+-5%)
 Max 20% voksen ukse
 Min 65%ungdyr
Faktisk avskytning i 2018-2019 er:
 8,3% voksen ku
 23,8%ukse
 67,8%kalv/ungdyr
Av de 27 skutte ungdyr i perioden er kjønnsfordelingen 78% hanndyr og 22%hunndyr
Kjønnsfordeling for total avskyting innenfor VTU for de to siste år er 63% hanndyr
inkludert kalv.
Tallene viser at det er stor skjevfordeling i avskytning av ukse 1,5 år og ku 1,5 år,
samt at andelen voksen ku ligger for lavt, og andelen voksen ukse ligger for høyt ift
bestandsplanen.
Konklusjonen er at det må jobbes med en bedre kjønnsfordeling ift. avskytning i VTU
slik at må i bestandsplanen oppnås, videre må det jobbes for å få ned antall
trafikkdrepte elg i kommunen. Måloppnåelsen bør vurderes på nytt etter jakta 2020.
Hjorteviltforskriften §16 åpner for at kommunen kan trekke godkjenning av
bestandsplan tilbake, og tildele nye kvoter ved vesentlige avvik ift. planlagt
avskytning i antall, kjønn eller alder.
Eina viltlag
Eina viltlag har mål om 45% hunndyr og 55% hanndyr i avskytningen. Tallene for
2018-2019 viser her en avskytning på 47% hanndyr. Tallet skyldes delvis en stor del
hunnkalver i 2019. Det er videre mål om en avskytning på minimum 25% kalv i Eina
viltlag, jaktstatistikken viser et kalveuttak på 23%.
Observert ku/ukse ligger på hhv. 1,38 i 2019 og 1,58 i 2018. Dette er godt innenfor
bestandsplanens mål på 1,5.
Det er også i bestandsplan for Eina viltlag et mål om at trafikkdrept elg ikke skal
overstige 7% av jaktuttaket.
Trafikkdrept elg
Det er registrert at 35 elg er bekreftet trafikkdrept på veg og jernbane i kommunen
årene 2018 og 2019. Dette tilsvarer at antall trafikkdrepte utgjør hele 27% av
jaktuttaket samlet sett i kommunen for disse to årene. Dette må begge
bestandsplanområdene jobbe for å redusere. I samme tidsrom er 61 rådyr
trafikkdrept. Det ble registrert påkjørt hele 149 elg og rådyr i kommunen i 2018 og
2019.
b) Etter årets utlysning i Totenbladet har det ikke kommet noen søknader på midler
fra viltfondet. Administrasjonen oppfordrer grunneierlag, vald, bestandsplanområder
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eller andre til å søke om midler på tiltak eller prosjekter som kan fremme viltet og
viltforvaltningen i kommunen.
c) Det er i administrativt vedtak av 20.april 2020 gitt tillatelse etter
naturmangfoldlovens §18 til teknisk driftsavdeling for vann- og avløp i Vestre Toten
kommune til å fjerne to små beverdemninger i Prestseterbekken. Dette med
bakgrunn i at overvannskummer i området ble fylt med vann.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Eirik Røstadsand
plansjef
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yngve Granum Stang
20/480

Arkiv: 631.12

SØKNAD OM VIDEREFØRING AV BESTANDSPLAN FOR HJORT 2015-2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Vilt- og innlandsfiskenemda gir tillatelse til å videreføre bestandsplan for hjort til å
gjelde også for 2020. Bestandsplan for bestandsplanområde VTU vald 0529/1 og
Eina viltlag/Eina Allmenning vald 0529/2 er opprinnelig utarbeidet for perioden 20152019.
Vedtaket er fattet med hjemmel i hjorteviltforskriftens §16

Utrykte vedlegg:
1. Forskrift om forvaltning av hjortevilt: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/201601-08-12?q=hjortevilt
2. Vilt- og innlandsfiskenemda sak 15/801 – Godkjenning av bestandsplan for hjort
2015-2019
Trykte vedlegg:
1. Søknad datert 18. februar om videreføring av bestandsplan med ett år.
Fakta:
Det er i e-post datert 18. februar fra Vestre Toten utmarkslag v/Halvor Alm, søkt om å
få forlenge bestandsplan for hjort med 1 år i påvente av at de kommunale målene for
forvaltning av hjortevilt er fastsatt.
Bestandsplanen som søkes forlenget med ett år er «Bestandsplan hjort for
bestandsplanområde Vestre Toten Utmarkslag (vald 0529/1) og Eina Viltlag/Eina
Almenning (vald 0529/2), perioden 2015-2019.» Planen ble vedtatt i vilt- og
innlandsfiskenemda i sak 15/801.
Årlig kvote i bestandsplanområdet (kommunen) er totalt 12 dyr og skal justeres etter
bestandssituasjonen. Dette tildeles årlig som frie dyr, men bestandsplanen fastslår at
det skal tilstrebes å felle 55% handyr og 45% hunndyr. Det er også fastslått at
kalveuttaket skal være 20%.
I jakta 2019 ble det felt 6 hjort i kommunen, hvorav 5 hanndyr. Totalt i
bestandsplanperioden 2015-2019 er det felt 14 hjort i kommunen, hvorav 9 hanndyr
og 5 hunndyr. Det er kun skutt 2 hjortekalver i perioden.
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Vurdering:
Vilt- og innlandsfiskenemda vedtok i sak 4/20 at det skal startes opp med arbeidet
med å utarbeide kommunale mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Vestre Toten
kommune.
Kommunedirektørens vurdering er derfor at det er fornuftig å videreføre dagens
bestandsplan for hjort med ett år. Når det er utarbeidet kommunale mål jf.
hjorteviltforeskriftens §3, vil disse legge noen føringer og ytre rammer for utarbeiding
av ny bestandsplan for hjort.
Ved en videreføring av bestandsplanen med ett år oppfordres til en noe økt andel
hunndyr og kalv i avskytningen for 2020. Dette for å oppnå bestandsplanens mål om
45% hunndyr i jaktuttaket. Pr i dag ligger uttaket på 64% hanndyr og 36% hunndyr
for årene 2015-2019. Kalveuttaket i perioden er på 14%, noe som er noe lavt ift. må i
bestandsplanen.
Hjorten er en art som bruker store områder gjennom året. Kommunedirektøren ser
det derfor som positivt at det ble utarbeidet en felles bestandsplan for hjort for hele
kommunen i perioden 2015-2019, og oppfordrer til at dette blir gjort også ved neste
revisjon.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Eirik Røstadsand
plansjef
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Hei, e‐post under fra Halvor Alm legges på sak Hjort 2020 (må opprettes).
Med vennlig hilsen
Yngve Granum Stang
Utmarksforvalter
Vestre Toten Kommune
Postboks 84, 2831 Raufoss
Telefon/mobil: +47 90 20 90 59
E-post: yngve-granum.stang@vestre-toten.kommune.no
Hjemmeside: https://www.vestre-toten.kommune.no

Fra: Halvor Alm <halvor.alm@hoff.no>
Sendt: tirsdag 18. februar 2020 13:54
Til: Yngve Granum Stang <Yngve.Granum‐Stang@vestre‐toten.kommune.no>
Emne: SV: Hjort og Bever
Hallo
Husker ikke om jeg har bedt om å forlenge Bestandsplan Hjort med 1 år i vente på de kommunale målene.
Håper dette er nok?
Hilsen Halvor
Fra: Yngve Granum Stang <Yngve.Granum‐Stang@vestre‐toten.kommune.no>
Sendt: onsdag 12. februar 2020 08.57
Til: Halvor Alm <halvor.alm@hoff.no>
Emne: SV: Hjort og Bever
Hei, det er etter ny foreslått forskrift, som viltnemda i siste møte vedtok å oversende kommunestyret for endelig vedtak, ikke
satt krav om forvaltningsplan, eller minstevasslengde for bever.
Kommunen trenger dermed ikke å godkjenne forlengelsen av denne. Hvordan beverjakta nå organiseres er dermed opp til
VTU/grunneierlagene. Det blir heller ikke lenger tildelt noen kvote på bever fra kommunens side, slik at dette blir litt mer likt
forvaltningen av småvilt. Det er jo absolutt en fordel om beverjakta forvaltes via grunneiersammenslutninger, og ikke av
enkeltgrunneiere.
Det er verdt å merke seg de kommunale målene, som skal ligge til grunn for beverforvaltningen.
Kravet om fangstrapportering til kommunen er der fortsatt, på lik linje med rådyr.
Med vennlig hilsen
Yngve Granum Stang
Utmarksforvalter
Vestre Toten Kommune
Postboks 84, 2831 Raufoss
Telefon/mobil: +47 90 20 90 59
E-post: yngve-granum.stang@vestre-toten.kommune.no
Hjemmeside: https://www.vestre-toten.kommune.no

Fra: Halvor Alm <halvor.alm@hoff.no>
Sendt: onsdag 12. februar 2020 08:12
Til: Yngve Granum Stang <Yngve.Granum‐Stang@vestre‐toten.kommune.no>
Emne: Hjort og Bever
Hallo
Bare for å avklare bever:
Er det slik at det er bestemt at Utmarkslagene/grunneierne nå styrer fullstendig over avskyting av bever?
Slik at vi bare behøver å søke forlengelse av hjort?

Halvor

