
PROTOKOLL: 
 
MØTE I VILTNEMDA 5. MAI 2021 - KL 17:00 PÅ KOMMUNEHUSET 
 
Fra Viltnemda møtte følgende: 

• Bjørn Karlsen - formann 

• Lars Skog – nestformann 

• Stig Åge Steen – medlem 

• Kim Tore Dons - vara 

• Kristian Tollefsen - vara 

• Oddvar Samuelsen – vara 
 
For kommunen møtte:  
Hildegunn Thode Dalsnes, Ole Pedersen-Dyrstad og Dag Sigurd Brustind på Teams 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1 – 21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

• Godkjent, med merknad om at innkalling sendes ut til samtlige vara  

• Administrasjonen følger prosedyrene og sender til samtlige faste medlemmer 
samt første vara for gruppe A og gruppe B, samtidig som innkallelsen 
publiseres på hjemmesiden   

 
Sak 2 – 21 Orientering rundt elgjakta 2020 

1. Elgtelling 2020 
2. Sett/skutt elg i 2020 
3. Fallvilt for 2020 

Vedtak: 

• Formannen orienterte 
 
Sak 3 - 21 Orientering om viltsperre Mjøsundbrua, 

- brev til Fylkeskommunen 
Vedtak: 

• Formannen orienterte blant annet om hvor viktig det er at viltsperren 
fungerer som forventet 

 
Sak 4 - 21 Søknad om utvidelse av fellingstillatelser Andørja bestandsplansområde. 

- Link søknad 
Vedtak:  

• Kristian Tollefsen fratrer som inhabil 

• Jamfør Hjorteviltforskriftens § 7 og tildeles en ekstra kalv + en ekstra okse til 
Andørja Bestandsplanområde, - vedtatt mot 2 stemmer 

 
Sak 5 - 21 Forslag om tvangssammenslåing av eiendom for Dyrstad elgvald. 

- Link søknad 
 Vedtak: 

- Bjørn Karlsen fratrer som inhabil, - nestformann Lars Skog blir møteleder  
- Kim Tore Dons fratrer som inhabil 

 

• Det settes ned et utvalg på 3 stykker fra administrasjon, viltnemda og fra 

https://www.ibestad.kommune.no/getfile.php/4818404.1294.nmmqtzsbusbqja/Resultat+av+elgtelling+2021.pdf
https://www.ibestad.kommune.no/getfile.php/4843786.1294.bkblbjisjwuk7s/Fallvilthendelser+2020+-+Ibestad.pdf
https://ibestad.custompublish.com/getfile.php/4844146.1294.tsztbizapppbzm/_%2021_00021-1%20S%C3%B8knad%20om%20utvidelse%20av%20elgkvote%202021%20276946_1_1.pdf
https://ibestad.custompublish.com/getfile.php/4844145.1294.k77apspiwpbanu/Tvangssammensl%C3%A5ing%20av%20eiendommer.pdf


formannskap/kommunestyre. De jaktberettigede innkalles til fellesmøte der 
kommunen i samsvar med regler fastsatt av departementet søker en frivillig 
avtale om sammenslåing. 
 

• Nestformann Lars Skog administrer innkallelsen til dette møtet 
 
Sak 6 - 21 Forslag om forskrifts-endring av minsteareal for Rolla 

Vedtak: 
- Bjørn Karlsen tiltrer som formann 

 
- Bakgrunn for saken var en e-post fra Viltnemdformann Bjørn Karlsen med 

anmodning om at forberedelse og høring for å endre minstearealet måtte være 
avklart innen fristen 15. Mars. ( se e-post) 
 

- Det ble etter dette besluttet av administrasjonen at p.g.a. den korte fristen, ble 
saken hastebehandlet og framlagt som sak i formannskapsmøtet 11. mars 2021  
 

• I diskusjonen framkom det kritikk fordi kommunens innstilling og 
formannskapets vedtak la føringer for Viltnemdas medvirkning i fastsettelse av 
minsteareal samt satte et tak på maks 30 elg for tildelingen 2021. Det kunne 
oppfattes slik at noen av Viltnemda medlemmer følte at de ble fratatt 
medvirkning i beslutnings-prosessen i forkant av formannskapets vedtak. 
Det ble vedtatt at formannen skulle orientere formannskapet om dette 
 

• Møtedato med grunneierne på Rolla om endring av minsteareal samordnes med 
møte om «Bestandsplanområde for Rolla» og settes til mellom 3. og 12. januar 
2022 

 

• Forskriftsendring av Minstearealet ble vedtatt utsatt til møte i Viltnemda den 13.  
januar 2022  

Linker til dokumenter for dette møtet: 
1.  Søknad 
2.  Resultat av elgtelling  
3. «Bestandsutvikling 2020» 
4. Tildelt og felt elg 2020 
5. Formannskapets vedtak 

 
Sak 7 - 21 «Bestandsplanområde» for elgjakt på Rolla 

 Vedtak:  
1. Viltnemda innkaller alle ledere av grunneier-sammenslutninger til et felles 

møte hvor eventuell endring av minsteareal samt opprettelse av felles 
bestandsplanområde for Rolla diskuteres  
 

2. Møtedato settes til mellom 3. og 12. januar 2022 
 
Sak 8 - 21 Vedta møteplan for 2021 

Vedtak:  
Møteplan viltnemda: 

1. 2. juni 2021 (tildeling) 
2. 13. januar 2022 (minsteareal/bestandsplan/møteplan 2022) 

 

https://www.ibestad.kommune.no/getfile.php/4847700.1294.zmm7bpjtsnljuu/E-post%20minsteareal%20Bj%C3%B8rn.pdf
https://www.ibestad.kommune.no/getfile.php/4847757.1294.ssiklbwpmiuulz/~%2021_00021-2%20Forslag%20om%20endring%20av%20minsteareal%20p%C3%A5%20Rolla%20Ibestad%20Kommune%20278578_1_0.pdf
https://www.ibestad.kommune.no/getfile.php/4818404.1294.nmmqtzsbusbqja/Resultat+av+elgtelling+2021.pdf
https://www.ibestad.kommune.no/getfile.php/4846025.1294.asmmtsujlqikbs/Elg_Bestandsutvikling_Ibestad_2020-2020+%281%29.pdf
https://www.ibestad.kommune.no/getfile.php/4846731.1294.a7ms7paajjj77p/Tildelte-+og+Felte+Elg+2020.pdf
https://ibestad.custompublish.com/getfile.php/4843865.1294.abtpjmkapsnjta/Formannskapet%2011.03.2021%20-%20vedtak.pdf

