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Naturforvaltningsnemnda i Røyken
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Dato:

11.04.2019

Tidspunkt:
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Følgende medlemmer møtte:
Navn
Ole Knut Bjørnstad
Børre Pettersen
Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem

Repr
H
A
A

Vara

Medlemmene Utengen (H), Sørsdal (H), Torsvik (V) og Hellesø (SV) hadde forfall, men etter
avtale med nemndas leder ble det, gitt møtets agenda, ikke innkalt varaer.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Håkon Bergø
Utmarkskonsulent
Petter Høistad
Skogbrukssjef Asker

SAKSLISTE:
Saksnr
Det er ikke lagt opp saker til behandling.

Diverse tatt opp under møtet:
Dette var det årlige, åpne elgforvaltningsmøtet hvor lokale elgvaldansvarlige og -jaktlag var
invitert for informasjon og meningsutveksling om temaet elgforvaltning. Ingen saker ble
formelt behandlet. Følgende punkter ble tatt opp i forsamlingen:
1) Runde rundt bordet
De lokale jaktlagene la frem sitt syn på tingenes tilstand. Under følger kort hva
referenten oppfattet som hovedmomentene i de ulike innleggene.
Vald 1 Kjekstad
Ikke flust, men synes som bestanden er økende.
Grunneiere tar ansvar, og når det felles mindre enn
hva kvota tilsier, er dette fordi man velger å spare
enkeltdyr.
Vald 2 Vestbygda utm.lag
Minimalt med dyr. Ingen økning å spore.
Vald 3 Haug
Sett overraskende mye dyr. Kyr med tvillingkalver.
Vald 4 Follestad
Lite dyr i starten, mer mot slutten. Bra med dyr sist
vinter. Oppgang fra tidligere.
Vald 5 Wear/Flater
Relativt lite dyr. Noe spor sist vinter, men ikke under
jakta. Ikke registrert oppgang.
Vald 6 Østre
Ikke mye dyr, men en liten oppgang.
Vald 7 Bjørnstad
Sett mer dyr enn på lenge. Oppgang.
Vald 8 Gunnerud
Noe dyr. Liten oppgang.
2) Fallvilt
Naturforvaltningsnemndas leder la frem fallviltstatistikken for foregående jaktår.
3) Ny instruks for føring av sett elg-skjema og statistikk fra elgjakta 2018
Landbrukskontoret la frem ny instruks for føring av sett elg-skjema og et utvalg data
fra sett elg-registreringene. Det ble poengtert at flere av parametere, gitt endringer i
føring av sett elg, i en periode vil være meget usikre.
4) Naturforvaltningsnemndas forslag til elgkvoter for høsten 2019
Leder av nemnda la frem følgende forslag:

Forslaget syntes ikke å avstedkomme store reaksjoner.

5) Overgangen til Asker
Skogbrukssjef i Asker, Petter Høistad, fortalte om dagens organisering av
viltforvaltningen i Asker og hvordan de så for seg arbeidet frem mot, og etter,
kommunesammenslåingen 01.01.2020.
6) Bestandsplan
Landbrukskontoret la, i tilfelle man ønsker å opprettholde et aktivt samarbeid om
elgforvaltningen også etter kommunesammenslåingen, frem hva som er de formelle
krav til et bestandsplanområde og hva som må gjøres om man ønsker å etablere et
slikt.
Utvalgssekretær

