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Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 25. oktober 2012
Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 13.00 – 14.00
Møtested: Telefonmøte
Følgende deltok:
Tone Våg og Ove Holmås. Therese J. Mosti og Karoline Salmila deltok som sekretær
og saksbehandlere.
Kjetil Granrud forfalt fra møtet.
Sakliste:
17/12
Godkjenning av innkalling og saksliste
18/12
Tilsyn i OBB – Tvil hos Fylkesmenn angående tilsyn i OBB og utbetalinger
av rovviltskadeerstatning (styresak 91/12)
19/12
Avtale nytt tidspunkt for telefonmøte angående Høring – Endring av
Naturmangfoldloven § 15 og Viltloven § 20 (styresak 90/12)
20/12
Fastsette tidspunkt for neste fysiske møte med Utmarksrådet
21/12
Eventuelt

Sak 17/12

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 18/12

Tilsyn i OBB – Tvil hos Fylkesmenn angående tilsyn i OBB og
utbetalinger av rovviltskadeerstatning
Saksbehandler: Karoline Salmila
Saksutredning:
Fylkesagronom Brit E. Barstad stiller flere spørsmål angående tilsyn i OBB i forhold
til om dette tilsynet er tilstrekkelig til å ha krav til rovviltskadeerstatning. Dette har
skapt en diskusjon, via epost, mellom fylkesmennene om hva som er gjeldende. Det
virker til å råde tvil om gjennomføringen av praksisen for utbetalinger av
rovviltskadeerstatninger blant fylkesmennene. Det ble vedtatt i styret at Utmarksrådet
skal utarbeide et brev som sendes til fylkesmenn m. f.
Dokumenter som følger saken:
Vedtak:
Utmarksrådet utarbeider et brev adressert til fylkesmenn med flere, som vedtatt i
styret. Det skal blant annet vises til de gamle vedtektene da de er gyldige frem til nye
vedtekter kommer.
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Sak 19/12

Avtale nytt tidspunkt for telefonmøte angående høring – Endring av
Naturmangfoldloven § 15 og Viltloven § 20
Saksbehandler: Therese J. Mosti
Saksutredning:
Høringen gjelder tiltak for utøvelse av jakt på en sikker og human måte. De
endringene som er mest relevant er:
 Endringer i bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt, ved avliving
av fanget vilt og ved åtejakt (Viltloven § 20).
Det åpnes blant annet for at kunstig lys ved åtejakt på rev nå kun skal være
fastmontert. Tidligere var det krav om at lyskilden skulle være fastmontert på
vegg. Videre åpnes det for bruk av kunstig lys ved avliving av levende fanget
vilt. Disse endringene vil trolig føre til en mer effektiv og human jakt, som
igjen vil sikre viltet mot unødig lidelse. Helt i tråd med nattjaktgruppas
anbefaling.
 Endring til et forbud mot jaging av viltlevende dyr (Naturmangfoldloven § 15).
Et forbud mot jaging av viltlevende dyr fantes tidligere i viltloven, men falt
bort ved en feil da naturmangfoldloven ble vedtatt. Dette forbudet er nå
foreslått innført på ny.
 Fylkeslagene i NSG har hatt anledning til å uttale seg i saken, og tre fylkeslag
har sendt inn uttalelse i forkant av dette møtet. En uttalelse skal utarbeides av
Utmarksrådet og sendes til styret.
 Høringsfristen er 1. desember.

Vedtak:
Utmarksrådet holder telefonmøte om høringen 8. november kl. 10-12.
Utmarksrådet skal utarbeide høringsuttalelse som sendes til gjennomgang og endelig
godkjenning i styret.

Sak 20/12

Fastsette tidspunkt for neste fysiske møte med Utmarksrådet
Vedtak:
Neste fysiske møte med Utmarksrådet ble satt til onsdag 12. desember kl. 11.00, og
holdes ved Gardermoen. Datoen samkjører med det neste styremøtet, som vil avholdes
torsdag 13. desember.

Sak 21/12

Eventuelt
En høring angående forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og
konfliktdempende tiltak
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Direktoratet for Naturfovaltning har kommet med et forslag til forskrift
angående tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og
konfliktdempende tiltak. Det er tatt utgangspunkt i tidligere regelverk fra 2004.
Denne høringen sendes ut til fylkeslagene 25.10.2012. De har frist til å uttale
seg i saken til 4. november. Den korte tidsfristen skyldes at svarfrist er 1.
desember. DN skal gjøre dette forskriftet gjeldende fra 1. januar.

Vedtak:
Utmarksrådet diskuterer saken ved neste telefonmøte.

Det ble informert om den planlagte opprettingen av Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu
og Melhus kommuner. Det er kommet ønske fra næringa om en uttalelse fra NSG om
saken.
Vedtak:
Utmarksrådet diskuterer saken ved neste telefonmøte.

__________
Tone Våg
leder

____________
Ove Holmås

_______________
Kjetil Granrud

