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Viltnemd i Gildeskål kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Det etableres viltnemd i Gildeskål kommune. Viltnemda skal bestå av 3 medlemmer +
varamedlemmer. Det velges 2 medlemmer fra Plan og eiendomsutvalget (PEU) og 1 medlem
som er representant fra styre fra et av bestandsplanområdene.
Viltnemd delegeres myndighet for å fatte vedtak på vegne av Planutvalget.
Finansiering av nemda tas over driftsbudsjettet 4237 Viltfond.

Bakgrunn for saken:
Viltforvaltning i kommunen reguleres gjennom Viltloven med tilhørende forskrifter. I loven er
det fastsatt frister for å motta og behandle saker og fellingstillatelser. Slik loven er i dag kan
ikke kommunen dispensere fra disse fristene.
Gildeskål kommune er pliktig til å ha en fungerende viltforvaltning som overholder frister og
er i tråd med loven.
Gildeskål kommune har tidligere hatt fungerende viltsamarbeidsforum som i senere år har
opphørt. Forumet besto av 5 medlemmer, 2 fra Hovedutvalg for drift og næring og 3
medlemmer fra valdene i Gildeskål kommune.
I 2009 har Gildeskål kommune inngått i samarbeid med andre kommuner i Salten og etablert
Salten viltråd som sørget for mest mulig helhetlig og stabil viltforvaltning i Salten-regionen.

Vurdering:
Plan og eiendomsutvalget (PEU) har fått delegert myndighet for viltforvaltning, men dette
fungerer ikke tilfredsstillende.
Det har vært vanskelig å overholde frister i viltloven, da møteplanen til PEU ikke alltid har
vært tilpasset datoene som fristene for vedtak har vært påkrevd. Dette har medført at saker
som ble behandlet etter fristen måtte utsettes et helt år før de kunne behandles på nytt.
Dette skaper negative konsekvenser for viltforvaltningen.
PEU har gjort ulovlige vedtak og endret tidligere vedtatt avskytningsavtale midt i jakttiden.
Dette skapte irritasjoner blant jaktrettshavere og førte til dårlig samarbeid mellom
kommunen og jegere.
PEU har vedtatt bestandsplaner som ikke har vært i tråd med viltloven.
Saker som handler om viltforvaltning er som oftest meget komplisert og det er veldig mange
følelser involvert i saken. Behandlingen i kommunen må ta hensyn til veldig mange aspekter
og må baseres på rasjonell og bærekraftig forvaltning som er i tråd med loven.

Konklusjon:
Gildeskål kommune har behov for god forvaltning og fungerende viltnemd representert av
folk som får opplæring og oppdatering i viltloven. Dette vil effektivisere forvaltningen av vilt
og spare PEU for saker.
Det er primært behov for min. to møter per år:
Ett møte i februar/mars for å oppsummere jaktåret og evnt. følge opp saker som har dukket
opp i jakttiden, revidere avskytningsavtaler og/eller etterlyse nye bestandsplaner
Ett møte mai/juni (før 15 juni)for godkjenning av bestandsplaner, godkjenne fellingskvoter og
andre forfallende saker.
Evnt. et møte avholdes innen 10. september (før jaktstart) hvis kommunen mottar klager.
Klagens omfang avgjør om det skal avholdes møte. Andre agenda som kan skape behov for
møte er bla. beslutning om skadefelling, sykdom i bestand, unormalt bestandsutvikling eller
andre klager og konflikter.
Viltnemd må få delegert myndighet i delegasjonsreglementet for å behandle saker som inngår
i viltforvaltning.
Struktur i viltnemda
Viltnemda bør bestå av 3 medlemmer + varamedlemmer. Det er primært ønskelig at det
velges 2 medlemmer fra PEU og 1 medlem som representerer jegere for eksempel
representant fra styret fra et av bestandsplanområdene.
Bestandsplanområder i Gildeskål kommune:
Sandhornøy- styre Birger Willumsen og Roger Johansen
Søndre Gildeskål og Sørfjorden- styre Odd Arne Kristiansen og Kenneth Norum
Sundsfjordfjellet og Inndyrhalvøya- styre Geir Nordby og Anders Jelstad

Økonomi
Gildeskål kommune betaler møte- og reisegodtgjørelse og evnt. tapt arbeidsfortjeneste for
medlemmene etter gjeldende kommunale satser.
Møtegodtgjørelse for to møter i viltnemda er beregnet til ca. 10.000 kr. Dette innarbeides i
driftsbudsjettet.

