INNKALLING TIL MØTE I
Naturforvaltningsnemnda i Røyken
19.04.2018 Kl 18:00 på Brannstasjonen
Eventuelt forfall meldes til landbrukskontoret v/ Håkon Bergø
hbe@lier.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
For rådmannen møter: Utmarkskonsulent Håkon Bergø
MERK:
Dette er det årlige, åpne elgmøtet. MEN det er lagt opp til behandling av et par saker før
jaktlag m.fl. dukker opp kl 18:30!
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Elgbeitetaksering 2018 - finansiering (Røyken)
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å benytte innestående midler i Røyken kommunale viltfond til
finansiering av elgbeitetaksering på Hurumhalvøya 2018.
Vedtaket hjemles i forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond (…) §5, og
begrunnes med at tiltaket er i tråd med viltfondets formål.

Rådmannens saksutredning:
Utredning:
Saken legges frem for å sikre finansiering av elgbeitetakst på Hurumhalvøya 2018. I
forbindelse med utarbeidelse av ny bestandsplan i 2019, ønsker Hurumhalvøya
bestandsplanoråde å gjennomføre en elgbeitetakst i kommunen. Som tidligere ønsker
rådmannen å få gjennomføret taksten på hele Hurumhalvøya, inkludert Røyken kommune og
Liers del av Kjekstadmarka.
Det er søkt om tilskudd fra regionale viltfondsmidler (Buskerud fylkeskommune). Søknaden
er ikke formelt behandlet, men det er gitt lovnader om at søknaden vil bli innvilget.
Totalkostnad for prosjektet vil være ca kr 165.000,-. Det er søkt om regionalt tilskudd på kr
90.000,-. Differansen må dekkes inn av de respektive kommunene, fortrinnsvis de
kommunale viltfondene.
Viltfondet er et bundet driftsfond hvor inntekter og utgifter (bruk) er regulert gjennom
forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond (…). Inntektene har tradisjonelt være
fellingsavgifter etter elgjakta, samt salg av nyttbart kjøtt etter påkjørsler o.l. Tidligere blei den
kommunale ettersøksgruppa drevet med midler fra viltfondet, hvilket medførte at viltfondet
aldri klarte å bygge seg opp. Dette var et resultat av at ettersøksarbeidet genererte mer utgifter
enn inntekter til fondet: Fondet blei i praksis tappet hvert år, før de utgiftene til

ettersøksarbeidet som ikke blei dekket inn over viltfondet blei tatt fra andre driftsmidler i
kommunen.
Driften av ettersøksgruppa blei skilt fra viltfondet med virkning 1. januar 2017. Etter dette er
det kommet inn totalt kr 4.802,- til fondet gjennom innbetalte fellingsavgifter (jakta 2017).
Elgbeitetakseringa som planlegges gjennomført i 2018 går over tre kommuner. Hurum utgjør
59% av arealet, Røyken 36%, mens Lier utgjør 5% (Liers del av Kjekstadmarka). Fordeles
utgiftene etter denne nøkkelen vil Røyken kommunes andel være på ca kr 59.500,-. Regionale
tilskuddsmidler vil utgjøre ca 32.500,- når det fordeles etter samme nøkkel. Dette betyr at
Røyken kommune hefter for ca kr 27.000,- det må finnes finansiering til.
Rådmannen ber her om fullmakt til å benytte innestående midler i Røyken kommunale
viltfond (kr 4.800,-) til å dekke noe av utgiftene knyttet til årets elgbeiteregistrering. De
resterende kr 22.000,- vil bli dekket over andre ordninger.

