Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Naturforvaltningsnemnda i Røyken

Møtested

Brannstasjonen

Dato:

19.09.2016

Tidspunkt:

18:00 – 19:30

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Ole Knut Bjørnstad
Daniela Torsvik
Nina Sørsdal
Jan Erik Utengen
Børre Pettersen
Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen
Bernt Leon Hellesø

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Repr
H
V
H
H
Ap
Ap
SV

Vara

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Håkon Bergø
Utmarkskonsulent

Diverse tatt opp under møtet:
Neste møte
Torsdag 24. november kl 18:00 på brannstasjonen.
Fallvilt
Utvalget ba om at nyttbare elgkadaver etter trafikkpåkjørsler o.l. blir tilbudt stedlige jaktlag
mot fratrekk i kvote. Dette gjelder ut oktober 2016.

Hodevisning elgjakta 2016
Visningen avholdes på brannstasjonen torsdager under elgjakta (+ èn visning etter jakttidas
slutt), i tidsrommet kl 19:00-19:30.
Dato
Torsdag 13. oktober
Torsdag 20. oktober
Torsdag 27. oktober
Torsdag 3. november

Politisk repr.
Daniela Torsvik (V)
Bernt Leon Hellesø (SV)
Jan Erik Utengen (Ap)
Børre Pettersen (Ap)
Nina Sørsdal (H)
Jan Erik Utengen (Ap)
Daniela Torsvik (V)

Ved felling av eldre dyr (2 ½ år og eldre) skal
de to midtre tennene i underkjeven innleveres
for aldersundersøkelse. Fremre del av kjeven
skal reinskrapes før denne kappes av og
leveres til ettersøksgruppas representant. Dette
er jaktlagene tidligere informert om, og det må
forutsettes at disse bidrar med denne jobben.
Den avkappede kjeven må minimum merkes med valdnavn, kjønn og fellingsdato slik at dyret
kan identifiseres når resultatene foreligger.
Cronic Wasting Desease (CWD)
Under behandling av melding 2/2016 («Info om CWD til jaktlag») informerte rådmannen om
den nylig oppdagede hjorteviltsykdommen CWD, herunder symptomer, smitteveier, hva vi
vet om utbredelse, hvilke følger CWD har for jaktutøvelse, håndtering av fallvilt mm.

Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
9/2016

Protokoll fra forrige møte

10/2016

Meldinger

2/2016

Melding: Info om CWD til jaktlag.

9/2016 Protokoll fra forrige møte
Naturforvaltningsnemnda i Røykens vedtak:
Protokollen fra naturforvaltningsnemndas møte 31.05.2016 godkjennes.
Naturforvaltningsnemnda i Røykens behandling:
Daniela Torsvik (V) poengterte viktigheten av at fremmøtet og håndtering av varamedlemmer
ble korrekt ført i protokollen. Med dette innspillet ble protokollen fra
naturforvaltningsnemndas møte 31.05.2016 enstemmig godkjent.

10/2016 Meldinger
Naturforvaltningsnemnda i Røykens vedtak:
Følgende melding tas til orientering:
Mld 2/2016: Info om CWD til jaktlag
Naturforvaltningsnemnda i Røykens behandling:
Utvalget tok melding 2/2016 til orientering.

