Møteprotokoll
Utvalg:

Naturforvaltningsnemnda i Røyken

Møtested

Brannstasjonen ved rådhuset

Dato:

10.03.2016

Tidspunkt:

18:00 – 20:00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Ole Knut Bjørnstad
Jan Erik Utengen
Nina Sørsdal
Børre Pettersen
Ragnhild M. Hartviksen-Okshole
Ingen vara

Mona Kristin Nordli
Ole Martin Aasgård

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Repr
H
H
H
A
A

Vara for

Daniela Torsvik (V)*
Varamedlem MDG Bernt Leon Hellesø (SV)
Varamedlem H
Nina Sørsdal (H)**

*) Ved en feil mottok Torsvik ikke innkalling til møtet.
**) Sørsdal (H) ble permittert før behandling av sak 3/2016.

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Håkon Bergø
Utmarkskonsulent

Diverse tatt opp under møtet:
1. Åpent elgmøte
Årets møte avholdes torsdag 7. april. Nemndsmedlemmene møter kl 18:30, mens
jaktlagene inviteres til kl 19:00.
2. Naturforvaltningsnemndas kvoteforslag 2016
Følgende forslag legges frem for jaktlagene 7. april:

3. Neste møte i Naturforvaltningsnemnda
Møtet hvor kvoter og evt valdendringer skal behandles og vedtas avholdes
tirsdag 31. mai kl 18:00.
4. Ettersøkshund til den kommunale ettersøksgruppa
Ettersøksgruppa er i dag ikke i besittelse av godkjent ettersøkshund. For å ivareta
lovverkets krav om tilgang til slik hund under ettersøk i offentlig regi, foreslo en
omforent nemnd å tilby John Vidar Rasmussen en plass i den kommunale gruppa.
Rasmussen har godkjent ettersøkshund og vil erstatte tidligere medlem Åsmund Åsly
som trådte tilbake fra gruppa 1. januar 2016. Rådmannen følger opp det formelle
knyttet til det nye medlemmet.
5. Vakttelefon til ettersøksgruppa
Kommunen er gjort oppmerksom på at politiet ønsker at de lokale ettersøksgruppene
benytter en vakttelefon, og ikke en liste med forskjellige navn og telefonnumre som i
dag. En vakttelefon vil effektivisere politiets arbeid og lette kommunikasjonsflyten
mellom politi og ettersøksgruppe ved f.eks. påkjørsler.
En omforent Naturforvaltningsnemnd bestilte følgende sak fra rådmannen:
«Bruk av vakttelefon i Røyken kommunale ettersøksgruppe. Saken bør ta for seg
kostnadene knyttet til driften av ettersøksgruppa pr i dag og utrede økonomisk
kompensasjon ved bruk av vakttelefon og den økonomiske effekten av dette.»

Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
1/2016

Protokoll fra forrige møte

2/2016

Meldinger

1/2016

3/2016

Statistikk: Elg i Røyken

Politisk oppnevnt skadedyrgruppe.

1/2016 Protokoll fra forrige møte
Naturforvaltningsnemnda i Røykens vedtak:
Protokoll fra Naturforvaltningsnemndas møte 02.12.2015 godkjennes.
Naturforvaltningsnemnda i Røykens behandling:
Protokoll fra Naturforvaltningsnemndas møte 02.12.2015 ble enstemmig godkjent.

2/2016 Meldinger
Naturforvaltningsnemnda i Røykens vedtak:
Følgende melding tas til orientering:
Mld. 1/2016 – Elg i Røyken
Naturforvaltningsnemnda i Røykens behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

3/2016 Politisk oppnevnt skadedyrgruppe.
Naturforvaltningsnemnda i Røykens vedtak:
Følgende personer velges til «skadedyrgruppa» i Røyken:
1. Jan Erik Utengen (H)
2. Børre Pettersen (AP)
Vara Håvard Hovlandsdal (AP)
Gruppa bistår rådmannen i behandling av søknad om felling av skadegjørende hjortevilt (jfr.
naturmangfoldloven §18).
Naturforvaltningsnemnda i Røykens behandling:
Et omforent utvalg vedtok følgende:
«Følgende personer velges til «skadedyrgruppa» i Røyken:
3. Jan Erik Utengen (H)
4. Børre Pettersen (AP)
Vara Håvard Hovlandsdal (AP)
Gruppa bistår rådmannen i behandling av søknad om felling av skadegjørende hjortevilt (jfr.
naturmangfoldloven §18).»
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende personer velges til «skadedyrgruppa» i Røyken:
1……………………………
2…………………………….
Vara………………………….
Gruppa bistår rådmannen i behandling av søknad om felling av skadegjørende elg (jfr.
naturmangfoldloven §18).

