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Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 08. november 2012 

Møtetid: Torsdag 8. november 2012 kl. 10.00 – 13.00 

 

Møtested: Telefonmøte 

 

 Følgende deltok: 

Tone Våg, Kjetil Granrud og Ove Holmås. Therese J. Mosti og Karoline Salmila 

deltok som sekretær og saksbehandlere.  

 

Sakliste: 

22/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

23/12 Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøte 25. oktober 2012 

24/12 Utarbeiding av høringssvar fra Utmarksrådet angående endring av 

Naturmangfoldloven § 15 og Viltloven § 20 

25/12 Utarbeiding av høringssvar fra Utmarksrådet angående forskrift om tilskudd 

til forebyggende og konfliktdempende tiltak 

26/12 Utarbeiding av uttalelse fra Utmarksrådet angående opprettingen av 

Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner 

27/12 Eventuelt 

 

Sak 22/12 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 23/12 Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøte 25. oktober 2012 

Vedtak:  

Enstemmig godkjent. 

 

Sak 24/12 Utarbeiding av høringssvar fra Utmarksrådet angående 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 
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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 

 

Dokumenter som følger saken: 

 Høringsbrev fra MD – Endringer i naturmangfoldloven og viltloven mv. 

 Foreløpig forslag til høringssvar utarbeidet av saksbehandler 

 Fremdriftsplan for utarbeidelse av høringssvar  

 Uttalelse fra Fylkesledere i NSG 

 

Vedtak: 

 Et høringssvar utarbeides av saksbehandler og sendes på epost fredag 

09.11.2012 til utmarksrådet for kommentarer og godkjenning innen 

14.11.2012. 

 Hørinssvaret som godkjennes av Utmarksrådet sendes videre til styret 

15.11.2012 for behandling og endelig godkjenning i et telefon-styremøte. 

 

Sak 25/12  Utarbeiding av høringssvar fra Utmarksrådet angående forskrift om 

tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak 

Saksbehandler: Karoline Salmila 

 

Saksutredning: 

 Høringen gjelder utarbeidelse av en forskrift som skal fastsette reglene rundt 

tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. 

DN har tatt utgangspunkt i regelverket fra 2004, men har kommet med en del 

endringer og justeringer angående tiltak som skal gi grunnlag for tilskudd.  

 Høringsfristen er 1. desember.  

 Høringen ble sendt ut til fylkeslagene 25. oktober med en svarfrist til 4. 

november for uttalelse. 

 

Dokumenter som følger saken: 

 Forslag til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak, utarbeidet av DN, mottatt hos NSG 24.10.2012 

 Høringsbrev fra DN – Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot 

rovviltskader og konfliktdempende tiltak, datert 19.10.2012. 

 Regelverk for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til 

rovviltskader (kap. 1427 post 73), datert 22.10.2004 
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 Foreløpig forslag til høringssvar utarbeidet av saksbehandler 

 Uttalelse fra Fylkesledere i NSG 

 

Vedtak: 

 Et høringssvar utarbeides av saksbehandler og sendes på epost fredag 

09.11.2012 til utmarksrådet for kommentarer og godkjenning innen 

14.11.2012. 

 Hørinssvaret som godkjennes av Utmarksrådet sendes videre til styret 

15.11.2012 for behandling og endelig godkjenning i et telefon-styremøte. 

 

Sak 26/12 Utarbeiding av uttalelse fra Utmarksrådet angående opprettingen av 

Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner 

Saksbehandler: Therese J. Mosti 

 

Saksutredning: 

 I forbindelse med den planlagte byggingen av Brungfjellet vindkraftverk har 

beitenæringen i Sør-Trøndelag bedt NSG om å komme med en uttalelse. 

 TrønderEnergi Kraft AS (TEK) planlegger bygging av Brungfjellet 

vindkraftverk i kommunene Klæbu og Melhus. Det aktuelle området er på 9,7 

km
2
 og vil berøre Brungmarka og Flåmarka som blant annet er viktige 

beiteområder for husdyr. 

 

Dokumenter som følger saken:  

 Brungfjellet vindkraftverk, Klæbu og Melhus kommuner. Melding og forslag 

til utredningsprogram, TrønderEnergi Kraft AS 

 Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 

 Uttalelse fra FMST om Brungfjellet vindkraftverk 

 Informasjon om Brungfjellet vindkraftverk 

 Foreløpige elementer til en uttalelse 

 

Vedtak: 

 NSG utarbeider et brev der de støtter sauenæringen og krever at de blir hørt i 

saksprosessen. 

Sak 27/12 Eventuelt 

 

 

 

 

__________  ____________  _______________ 

Tone Våg   Ove Holmås   Kjetil Granrud                      

leder                        


