INNKALLING TIL MØTE I
Naturforvaltningsnemnda i Røyken
21.03.2019 Kl 18:00 på Brannstasjonen
Eventuelt forfall meldes på epost til landbrukskontoret v/ Håkon Bergø,
hbe@lier.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
For rådmannen møter: Håkon Bergø

1

SAKSLISTE:
Saksnr
5/2019

Protokoll fra forrige møte

6/2019

Meldinger
2/2019 Resultater rådyrjakta 2018.

7/2019

3/2019 Elgstatistikk (jakta 2018).
Oppnevning av nye medlemmer til Røyken kommunale ettersøksgruppe (mars
2019).

Naturforvaltningsnemnda ønsket et eget møte for å diskutere forslag til elgkvoter 2019.
Kvotene vedtas først etter at det åpne elgmøtet er avholdt, og i denne omgang legges kun frem
en melding (3/2019) som grunnlag for kvotediskusjonen.
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Resultater rådyrjakta 2018.
Tabell 1: Tildelte fellingstillatelser
og antall felte dyr i Røyken.
Felte dyr
2018
115
2017
134
2016
137
2015
100
2014
105
2013
94
2012
98
2011
64
2010
82
2009
101
2008
90
2007
72
2006
58
2005
85
Figur 1: Avskytning av rådyr under ordinær jakt, utvikling i
perioden 2005-2018.

Figur 2: Kjønns- og aldersfordeling i uttaket (ordinær rådyrjakt i Røyken).
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Elgstatistikk (jakta 2018).
Elgkvotene for høsten 2019 vil først bli vedtatt nærmere sommeren, etter at det årlige
elgmøtet er avholdt med de ulike jaktlagene. Da vil det bli lagt frem en egen sak.
Når naturforvaltningsnemnda nå kun skal diskutere seg fram til et kvoteforslag å legge frem
på det åpne elgmøtet, velger rådmannen å ikke legge frem en egen sak på elgkvotene nå.
Under finnes ulik statistikk, og noen vurderinger fra rådmannen, som grunnlag for å utarbeide
et kvoteforslag for det åpne elgmøtet 11. april.
Avskytning 2018

Figur 1: Fellinger høsten 2018. Fallvilt tatt på kvote vises i parentes.

Det ble totalt tatt 12 elg på kvota under jakta 2018. Av disse var tre individer fallvilt
(påkjørt/avlivet – i parentes) som ble overtatt av jaktlag. Det ble altså felt 9 elger under
ordinær jakt.

Figur 2: Uttaket høsten 2018 fordelt på ulike kategorier dyr.
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Figur 3: Uttak fordelt på kjønn. Det er tatt ut like mange hunn- og hanndyr, både i de eldre
aldersklassene og når man ser hele uttaket samlet.

Bestandsutvikling

Figur 4: Bestandsutvikling. Sett elg pr dagsverk kan inntil videre ikke brukes som en følge av endringer i
hvordan sett elg-skjemaet skal føres f.o.m. 2018. Felt elg pr dagsverk vil kunne brukes til tross for
instruksendringen.

Etter endringer i instruksen for ført sett elg f.o.m. 2018, hvor flere observasjoner skulle
registreres enn tidligere, var det forventet at «sett elg pr dagsverk» (oransj) ville øke. Inntil
videre er forvaltningen bedt om å bruke «felt elg pr dagsverk» (blå) som bilde på bestandens
utvikling. Man ser at trendene er relativt like på de to beregningsmåtene, også før den nye
instruksen ble innført f.o.m. 2018. Derimot kan de fravike hverandre enkelte år, så man må
vurdere det enkelte års tall med varsomhet og heller vektlegge tendensene som kan ses over
tid.
Det kan synes som om nedgangen er snudd og at stammen er i ferd med å øke forsiktig.
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Figur 5: Felt elg pr dagsverk fordelt på tre ulike skogsområder.

Kjønnsfordeling

Figur 6: Kjønnsfordeling (antall ku pr okse) i ulike skogsområder.

Det er ikke noe riv ruskende galt med kjønnsfordelingen, verken i enkeltområder eller hele
kommunen under ett. Ku-andelen vil allikevel kunne økes noe når man ønsker økt
produksjon. Utfordringen er å få til dette uten å skyte for mange okser.
Det er to måter å øke ku-andelen i stammen på – spare flere kyr eller skyte flere okser.
Sistnevnte vil åpenbart medføre en høyere andel kyr i bestanden etter jakt. Dette vil derimot
ikke alene medføre økt kalveproduksjon, all den tid antall kalveproduserende kyr ikke
påvirkes av avskytningen såfremt ikke vridningen fra hunndyr til hanndyr i
kvotesammenheng også medfører markant lavere uttak av kyr.
Det mest nærliggende for å øke andelen ku, er å føre noen fellingstillatelser fra «hunndyr» til
«hanndyr». Skulle man for alvor spart kyr, burde man sannsynligvis overført
fellingstillatelsene fra «hunndyr» til «kalv». Det vil allikevel sannsynligvis tas ut kyr, men da
som fallvilt overført til kvote. Hvis man øker andelen hanndyr i kvota er det viktig at nemnda
poengterer at man bør forsøke å ta ut yngre og lette okser for å sikre at det bygger seg opp en
stamme med store okser over tid. Med for høyt uttak av hanndyr i ungdyr- og
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voksenkategorien vil det være vanskelig å oppnå en høy nok gjennomsnittsalder til at de store
oksene dukker opp.
Kalveproduksjon

Figur 7: Kalveproduksjon for hele kommunen sett under ett. Pilene peker oppover, men arealene sør for
Rv23 drar mye av lasset (se figurene under).

Figur 8: Kalveproduksjon i KJEKSTADMARKA (Vestbygda+Kjekstad). 42% av
kyrne observert var med kalv, og ca 1 av 10 kalveførende kyr hadde tvilling.
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Figur 9: Kalveproduksjon NORD FOR RV23 (Gunnerud+Østre). 41% av kyr
observert var med kalv, og ingen tvillingførende kyr sett under jakta.

Figur 10: Kalveproduksjon SØR FOR RV23 (Bjørnstad+Haug+Wear/Flater+Follestad).
60% av kyr observert var med kalv, 1 av 5 kalveførende kyr hadde tvillinger.

Kvoteforslag 2019
Under ses fjorårets kvote, samt hva som ble tatt på kvota i det enkelte vald (inkludert fallvilt).
Rådmannen har ikke fylt inn noe kvoteforslag før nemndsmøtet.
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Oppnevning av nye medlemmer til Røyken kommunale ettersøksgruppe
(mars 2019).
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende personer oppnevnes til Røyken kommunale ettersøksgruppe:
Rune Ugstad Nilsen
Ole-Martin Aasgaard

Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Etter ytterligere utmeldinger fra Røyken kommunale ettersøksgruppe, foreslås det her å
oppnevne to nye medlemmer. Rådmannen forklarer i saken litt om prosessen og hvordan
behov for hundemateriell tenkes dekket opp.
Utredning:
Ettersøksgruppa i Røyken har i det siste ikke hatt noen ettersøksekvipasjer godkjent for
offentlige ettersøk. Det har vært èn hund godkjent for ettersøk, men fører har ikke deltatt på
videregående ettersøkskurs som er obligatorisk for de som skal gjennomføre ettersøk på
vegne av det offentlige. Etter avtale med kommunalsjef Ulf Erik Knutsen ble det derfor
tidligere sendt ut kontrakter til to personer bosatt i Hurum; Arnfinn Nilsen og Rune Ugstad
Nilsen. Disse er medlemmer av Hurum kommunale ettersøksgruppe, har gått alle
obligatoriske kurs, og begge to har godkjente ettersøkshunder som kan brukes på både rådyr
og elg. Tanken var at disse to kunne være tilkallingsvakter når medlemmer av Røyken
ettersøksgruppe sto i en situasjon hvor godkjent ettersøkshund var påkrevet. For enkelhets
skyld ble disse forelagt kontrakter lik den de øvrige medlemmene har. Rune og Arnfinn
uttalte i denne prosessen at de aller helst ville knyttes til ettersøksgruppa i Røyken som
ordinære medlemmer og inngå i vaktordningen.
Ved nyttår trakk det mangeårige medlemmet i ettersøksgruppa, Per Gunnerud, seg. Han ble
erstattet av Anders Bakken, oppnevnt i Naturforvaltningsnemndas møte 19. februar 2019.
Bakken arbeider med å ta sin hund opp til prøve, men ettersom videregående ettersøkskurs
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først vil bli avholdt på ettersommeren/høsten, vil han tidligst kunne være fullverdig godkjent
til offentlige ettersøk i august 2019.
Etter at Gunnerud trakk seg, og ble erstattet med Bakken, har ytterligere to medlemmer
trukket seg. Dette dreier seg om Jan-Erik Utengen og gruppas leder, Arild Kristiansen.
Gruppa står da igjen med fire medlemmer, og det er ønske om raskt å få inn to nye
medlemmer.
Det ble avholdt møte med Røyken ettersøksgruppe tirsdag 19. mars. Landbrukskontoret
foreslo da å la de to representantene fra Hurum inngå i ettersøksgruppa som ordinære
medlemmer for å dekke opp for de to utmeldingene og for å få inn to godkjente ekvipasjer i
gruppa. Etter en diskusjon kom det frem at gruppa først og fremst ønsket å knytte til seg OleMartin Aasgaard, til daglig ansatt i brannvesenet i Røyken. Aasgaard har tidligere meddelt
ønske om å delta i ettersøksgruppa, bl.a. fordi han som turnusarbeidende vil kunne være
tilgjengelig døgnet rundt i de periodene han ikke har vakt i brannvesenet. Aasgaard har ikke
godkjent ettersøkshund, men er en aktiv jeger. Som brannmann vil han også ha erfaring med å
beholde roen og kontrollere uoversiktlige situasjoner, hvilket definitivt er et pluss ved
påkjørsler lange veibane og arbeid i tettbygd strøk.
Ettersøksgruppa var, i møte den 19., enige om at man burde knytte til seg en ekvipasje med
alle godkjenninger, og gruppa ønsket å få med seg Rune Ugstad Nilsen fra Hurum. Som nevnt
over har Rune Nilsen arbeidet med kommunale ettersøk i flere år, han har videregående
ettersøkskurs og to godkjente hunder.
Såfremt Aasgaard og Rune Nilsen oppnevnes i gruppa, vil Røyken ettersøksgruppe pr nå ha
tilgang på èn godkjent hundeekvipasje.
Etter samtale med Arnfinn Nilsen på Klokkarstua, vil han bli stående som tilkallingsvikar om
det skulle oppstå situasjoner som må løses med godkjent hund, og som ikke kan løses av
Rune Nilsen i Røyken-gruppa (ferie e.l.).
Rådmannen mener at Røyken, ved å knytte til seg Rune Nilsen som ordinært medlem, og
Arnfinn Nilsen som tilkallingsvikar med hundemateriell og alle godkjenninger, har tilgang til
hundemateriell for å kunne løse de lovpålagte oppgavene, selv om dette åpenbart hadde vært
enda enklere med en bedre hunde-dekning innad i gruppa.
Selv om rådmannen opprinnelig ønsket å benytte anledningen til å knytte til seg to
fullgodkjente ekvipasjer, fremmers det her et forslag i tråd med ettersøksgruppas eget ønske,
om å oppnevne Rune Ugstad Nilsen og Ole-Martin Aasgaard som ordinære medlemmer av
Røyken kommunale ettersøksgruppe.
Gruppa vil isåfall bestå av følgende personer:
Christoffer Gunnerud
Jon-Vidar Rasmussen
Anders Bakken
Håvard Hovlandsdal
Rune Ugstad Nilsen
Ole-Martin Aasgaard
I tillegg er det allerede skrevet kontrakt med Arnfinn Nilsen om å steppe inn ved behov for
ekstra hundemateriell.
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Et av medlemmene som nylig har sagt opp sin kontrakt som ordinært medlem i
ettersøksgruppa, sier han gjør dette for å unngå å være bundet av vaktordningen. Han har
allikevel uttrykt et ønske om å skrive ny kontrakt som tilkallingsvikar for å kunne steppe inn
ved behov.
Rådmannen mener at ettersøksgruppa, med sine seks ordinære medlemmer (inkludert de to
som i denne saken foreslås oppnevnt), i tillegg til kontrakten som allerede er inngått med
Arnfinn Nilsen om tilfeldige oppdrag, bør være skodd for å utføre oppgavene på en
tilfredsstillende måte. Rådmannen foreslår derfor ikke å inngå ytterligere kontrakter i denne
saken, utover med Aasgaard som ikke allerede er forelagt kontrakt.
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