PROTOKOLLL MØTE I VILTNEMDA 23. FEBRUAR 2017

Følgende møtte:
Fra viltnemda: Lars skog, Ralf Karlsen, Thomas Tøllefsen, Asbjørg Frantsen, Stig-Åge Steen
Fra Kommunen: Dag Sigurd Brustind, Ole P Dyrstad

SAKSLISTE:
Sak 1-17 Valg av møteleder.
Vedtak: Stig-Åge Steen
Sak 2-17 Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Innkalling godkjent.
Sak 3-17 Status elgjakt 2016.
Vedtak: Nemda tar orienteringa om elgjakt 2016 til etterretning. Nemda forholder seg til nemdas 5
årsplan for avskyting av elg.
Sak 4-17 Vintertelling av elg 2017
Vedtak: Det avholdes helikoptertelling av elg vinter/vår 2017. Grunneierlagene tilskrives med
anmodning om å delta med halvparten av omkostningene kr 9000 pr time x 3 timer kr 21 000 +
mva. Grunneierne betaler etter Tellende areal.
Sak 5-17 Tellende areal-eventuelle nye retningslinjer.
Vedtak: Nemda går inn for at de innføres nytt tellende areal for Ibestad kommune. Alt lovlig areal
fra skoggrensa ned til fjæra skal tas med. Ole P Dyrstad finner ut av dette, og legger det fram slik
at det er klart for å sette i kraft i 2018.
Sak 6-17 Plan for ettersøk av skadet vilt i Ibestad.
Vedtak: Medlemmene leser gjennom planen, og den tas opp til godkjenning neste møte.
Sak 7-16 Minsteareal for tildeling av elg 2017.
Vedtak: Minstearealet holdes uendret
Sak 8-15 Rev på Rolla?
Vedtak: Rev er en art som Rolla ikke har eller vil ha i vår fauna. 2 viltkameraer kjøpes inn, De settes
ut ved åte ved sikker observasjon av rev, eller revespor. Dette med sikte på å få felt rev som måtte
komme til Rolla.

Sak 9-17 Eventuelt.
Orientering om kontrollutvalgets spørsmål om nemdas habilitet i enkelte saker.
Vedtak: Viltnemda er klar over at spørsmål om inhabilitet også gjelder for viltnemdas medlemmer.
Viltnemda mener at de ikke har behandlet noen saker hvor nemdas medlemmer har vært inhabile.
Nemda kan ikke se å ha behandlet saker, og gitt råd som gir enkeltmedlemmer av rådet noen
særskilte fordeler. Kontrollutvalget sier ikke noe om hvilke saker de mener at medlemmer av
nemda er inhabil i.

Hamnvik 24.02.17
Stig-Åge Steen
(leder viltnemda)

