Møteprotokoll
Utvalg:

Naturforvaltningsnemnda i Røyken

Møtested

Brannstasjonen

Dato:

07.04.2016

Tidspunkt:

18:30 – 22:00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Ole Knut Bjørnstad
Daniela Torsvik
Jan Erik Utengen

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem

Børre Pettersen
Håvard Hovlandsdal

Medlem
A
Varamedlem A

Repr
H
V
H

Vara for

Nina Sørsdal (H)*
Ragnhild Hartviksen-Oksholen (A)
Bernt Leon Hellesø (SV)**

*) Vara var innkalt, men denne meldte avbud kort tid før møtet.
**) Hellesø måtte melde forfall på kort varsel, og det ble ikke kalt inn vara.

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Håkon Bergø
Utmarkskonsulent

Diverse tatt opp under møtet:
Møtet var det årlige, åpne elgmøtet for jaktlag og rettighetshavere i regi av
Naturforvaltningsnemnda. Det var ingen politiske saker på møteplanen, men følgende punkter
var på agendaen:
1) Velkommen ved nemndas leder Ole Knut Bjørnstad.
2) «Runde rundt bordet» - valdenes syn på tingenes tilstand.
Under følger et kort resymè.

Vald
1 - Kjekstad
2 – Vestbygda
3 – Haug
4 – Follestad
5 – Wear/Flater
6 – Østre grunneierlag
7 – Bjørnstad
8 - Gunnerud

Konklusjon
Relativt bra med elg, mest mot N-V mot
Lier. Overvekt av okser, kyrne produserer
lite kalv.
Færre elg enn tidligere år, men relativt
stabilt.
Lite dyr. Ingen store okser. Noen kyr, men
færre enn tidligere.
Lite elg, minimalt med kalver.
Ingen representanter til stede
Lite dyr og spor.
Mindre elg. Mest dyr mot Spikkestad, færre
østover.
Lite terreng, avhengig av tilfeldigheter.

3) Fallvilt
I ettersøksgruppas leders fravær leste Bjørnstad opp ettersøksgruppas utrykninger siste
jaktår etter lista fra fallviltregisteret. Ettersøksgruppa opplyste at antall utrykninger
etter rådyrpåkjørsler hadde økt, og det ble lansert at naturforvaltningsnemnda kunne
oppfordre rådyrvald i skadeutsatte områder til å øke jaktinnsatsen.
4) Statistikk ved landbrukskontoret
Siste års fellingsresultat ble lagt frem, samt de enkelte valdenes %-vise felling av
voksne dyr siste 10års-periode. Det ble vist grafer fra Sett elg-dataene som antyder at
bestanden fortsatt later til å være på vei ned. Det ble òg vist resultater fra et
forskningsprosjekt som antyder at dårlig produksjon kan skyldes lav snittalder blant
kyrne.
Det vil bli foretatt aldersbestemming av eventuelt eldre dyr som felles under årets jakt.
Rådmannen kommer tilbake til organiseringa rundt dette.
5) Kvotene 2016
Naturforvaltningsnemnda la frem følgende kvoteforslag for 2016-sesongen:
Tildeling 2015 Kvoteforslag 2016
Vald
1 Kjekstad

2 ku - 2 okse

1 ku - 2 okse

2 Vestbygda

2 ku - 1 okse

1 ku - 1 okse

3 Gjerdal/Haug

1 ku - 1 okse

1 ku

4 Follestad

1 ku - 1 okse

1 ku

5 Wear/Flater

1 ku - 1 okse

1 okse

6 Østre

2 ku - 2 okse

2 ku - 1 okse

7 Bjørnstad

2 ku - 2 okse

2 ku - 1 okse

8 Gunnerud

1 ku - 1 okse
Totalkvote: 23 dyr
(12 ku – 11 okse)

1 okse

Sum

Totalkvote: 15
(8 ku – 7 okse)

Referenten oppfattet at forsamlingen av jegere og rettighetshavere tok til orde for å
kun skyte kalv/ungdyr i en periode for å øke alderen på de voksne dyrene i bestanden
og se om dette kan påvirke produksjonen. Det kunne ikke sees å komme store
motforestillinger mot nemndas kvoteforslag.

6) Foredrag
Dagh Bakka fra Skogkurs hold et foredrag/kåseri om elgjakt i Norge og Sverige.

Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
Ingen saker på sakslista.
Protokoll fra nemndas møte 10. mars vil bli lagt frem sammen med denne protokollen på
neste møte 31. mai.

