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Fra administrasjonen møtte:
Saksbehandler Gregor Hiler
Birger Willumsen ble erklært inhabil med hjemmel i Forvaltningsloven § 6 1. ved behandling
av sak 1/16.
Kenneth Norum ble erklært inhabil med hjemmel i Forvaltningsloven § 6 1. ved behandling av
sak 3/16 og 4/15.
Møteprotokollen er godkjent av:
Kenneth Norum (sak1/16-2/16, 5/16-7/16) Arthur Skotnes, Birger Willumsen (sak 2/167/16)
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PS 1/16

Søknad om godkjenning av bestandsplan for
Sandhornøy

2016/564

PS 2/16

Søknad om tildeling av elg for Fleina elgvald

2016/628

PS 3/16

Søknad om godkjenning av bestandsplan for
Søndre Gildeskål og Sørfjorden

2016/677

PS 4/16

Søknad om etablering av vald på gnr 15 og 18 i
Gildeskål kommune

2016/705

PS 5/16

Godkjenning av bestandsplan for Sundsfjord
bestandsplanområdet

PS 6/16

Skadefelling Hustadøya

PS 7/16

Forhold som angår jakt i Ertenvåg/ Oksli

PS 1/16 Søknad om godkjenning av bestandsplan for
Sandhornøy
Behandling i Viltnemnd - 09.06.2016:
Birger Willumsen ble erklært inhabil med hjemmel i Forvaltningsloven § 6 1. ved behandling
av sak 1/16.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Viltnemndas vedtak:
Viltnemda i Gildeskål kommune godkjenner bestandsplan og avskytingsavtale for Sandhornøy
for perioden 2016-2018. Godkjenningen gjøres med hjemmel i hjorteviltforskriftens § 16.

PS 2/16 Søknad om tildeling av elg for Fleina elgvald
Behandling i Viltnemnd - 09.06.2016:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Viltnemndas vedtak:
For vald Fleina tildeles det 2 voksne hanndyr og 1 voksen hunndyr etter hjorteviltforskriftens
§ 18.

PS 3/16 Søknad om godkjenning av bestandsplan for
Søndre Gildeskål og Sørfjorden
Behandling i Viltnemnd - 09.06.2016:
Kenneth Norum ble erklært inhabil med hjemmel i Forvaltningsloven § 6 1. ved behandling av
sak 3/16.
Representant Birger Willumsen fremmet følgende forslag til vedtak:
Godkjenningsfristen utsettes til 15. juli. For at planen skal godkjennes som omsøkt må alle
avtaler om leie av jaktrett innleveres innen 15. juli. Arealer som ikke klarer å levere avtaler
innen fristen vil bli tatt ut av bestandsplanen.
Det settes frist til 15. juli for å komme med innspell ang. tellende areal i området.
Forslaget fra Willumsen ble enstemmig vedtatt.

Viltnemndas vedtak:
Godkjenningsfristen utsettes til 15. juli. For at planen skal godkjennes som omsøkt må alle
avtaler om leie av jaktrett innleveres innen 15. juli. Arealer som ikke klarer å levere avtaler
innen fristen vil bli tatt ut av bestandsplanen.
Det settes frist til 15. juli for å komme med innspell ang. tellende areal i området.

PS 4/16 Søknad om etablering av vald på gnr 15 og 18 i
Gildeskål kommune
Behandling i Viltnemnd - 09.06.2016:
Kenneth Norum ble erklært inhabil med hjemmel i Forvaltningsloven § 6 1. ved behandling av
sak 4/16.
Representant Birger Willumsen fremmet følgende forslag om tillegg:
Hvis jaktfeltet skal skille seg ut av Søndre Gildeskål og Sørfjorden bestandsplanområdet skal
leder for bestandsplan varsles innen 1 april med kopi til kommunen og ansvarlig for
bestandsplanområdet skal fremme søknaden til kommunen innen 1 mai. Slik fradeling skal
gjennomføres iht. hjorteviltforskriften § 11. Området må også oppfylle alle krav iht.
hjorteviltforskriften §10 for å kunne stå som selvstendig vald
Rådmannens forslag med tillegg fra Willumsen ble enstemmig vedtatt.
Viltnemndas vedtak:
Området Gjelseth- Oterstrand er delen av Søndre Gildeskål og Sørfjorden
bestandsplanområdet og trenger ikke nytt godkjenning fra kommunen. Tellende areal endres
iht. oppmåling fra kommunen.

PS 5/16 Godkjenning av bestandsplan for Sundsfjord
bestandsplanområdet
Behandling i Viltnemnd - 09.06.2016:
Saken ble tatt opp i møtet.
Representant Birger Willumsen fremmet følgende forslag til vedtak:
Forslag til Bestandsplan for Sundsfjord/Inndyrshalvøya kan ikke godkjennes pga. flere
mangler, ny plan må fremlegges innen 15. juli. Kan ikke ny plan fremlegges innen dato, er
alternativet for grunneiere/rettighetshavere i området rettet avskyting.
Det settes frist til 15. juli for å kunne:
1. Søkes på nytt om godkjenning av bestandsplan. Dette krever at:
 Alle underskrifter fra jaktrettshavere er innlevert
 Underskrifter fra Inndyrshalvøya oppdateres:
- Det er kun rettighetshaver som kan skrive under på avtalen.
- Hege Gyldenhav overtok etter Gjert Gyldenhav,

Erna Simonsen har solgt eiendommen til Jan Kristian Tessem,
Skaugvolldal Grunneierlag har underskrift av kun en grunneier-om han har fått
delegert myndighet for å representere jaktretten til hele grunneierlaget må det
vedlegges avtalen eller må det leveres underskrifter fra alle eiere,
- Svein Rune Jacobsen er med i Mellomsandnes- Myklebostad jaktfelt
- for Opplysningsvesenets Fond skal det leveres underskrift fra tinglyst
jaktrettshaver.
Planen skal være omforent for hele bestandsplanområdet ( Inndyrhalvøya tas med i
planen på lik linje med Sundsfjordfjellet). Jaktfelt Mellomsandnes-Myklebostad tas med
i planen.
Planen skal inneholde kjønns og aldersbestemt avskytningsplan fordelt på alle jaktfelt
for hele perioden.
Planen skal inneholde klare retningslinjer/ vedtekter som regulerer overføring av dyr
fra år til år og fra jaktfelt til jaktfelt innen planperioden.
I bestandsplan skal det legges frem data om tellende areal og ikke total areal for de
eiendommene som inngår i planen.
-






2. Ved manglende bestandsplan, men underskrifter fra alle grunneiere i ett eller flere jaktfelt
kan det søkes om tildeling etter rettet avskytning for dette/ disse jaktfelt/jaktfeltene.
3. Ved manglende bestandsplan og store mangler med hensyn til underskrifter, det vil si at
ingen jaktfelt har komplette underskrifter, gis rettet avskytningstildeling til enkelte
grunneiere mad større tellende areal enn minsteareal.
Forslaget fra Wilumsen ble enstemmig vedtatt.
Viltnemndas vedtak:
Forslag til Bestandsplan for Sundsfjord/Inndyrshalvøya kan ikke godkjennes pga. flere
mangler, ny plan må fremlegges innen 15. juli. Kan ikke ny plan fremlegges innen dato, er
alternativet for grunneiere/rettighetshavere i området rettet avskyting.
Det settes frist til 15. juli for å kunne:
1. Søkes på nytt om godkjenning av bestandsplan. Dette krever at:
 Alle underskrifter fra jaktrettshavere er innlevert
 Underskrifter fra Inndyrshalvøya oppdateres:
- Det er kun rettighetshaver som kan skrive under på avtalen.
- Hege Gyldenhav overtok etter Gjert Gyldenhav,
- Erna Simonsen har solgt eiendommen til Jan Kristian Tessem,
- Skaugvolldal Grunneierlag har underskrift av kun en grunneier-om han har fått
delegert myndighet for å representere jaktretten til hele grunneierlaget må det
vedlegges avtalen eller må det leveres underskrifter fra alle eiere,
- Svein Rune Jacobsen er med i Mellomsandnes- Myklebostad jaktfelt
- for Opplysningsvesenets Fond skal det leveres underskrift fra tinglyst
jaktrettshaver.
 Planen skal være omforent for hele bestandsplanområdet ( Inndyrhalvøya tas med i
planen på lik linje med Sundsfjordfjellet). Jaktfelt Mellomsandnes-Myklebostad tas med
i planen.
 Planen skal inneholde kjønns og aldersbestemt avskytningsplan fordelt på alle jaktfelt
for hele perioden.
 Planen skal inneholde klare retningslinjer/ vedtekter som regulerer overføring av dyr
fra år til år og fra jaktfelt til jaktfelt innen planperioden.
 I bestandsplan skal det legges frem data om tellende areal og ikke total areal for de
eiendommene som inngår i planen.

2. Ved manglende bestandsplan, men underskrifter fra alle grunneiere i ett eller flere jaktfelt
kan det søkes om tildeling etter rettet avskytning for dette/ disse jaktfelt/jaktfeltene.
3. Ved manglende bestandsplan og store mangler med hensyn til underskrifter, det vil si at
ingen jaktfelt har komplette underskrifter, gis rettet avskytningstildeling til enkelte
grunneiere mad større tellende areal enn minsteareal.

PS 6/16 Skadefelling Hustadøya
Behandling i Viltnemnd - 09.06.2016:
Saken ble tatt opp i møtet.
Representant Birger Willumsen fremmet følgende forslag til vedtak:
Henvendelse fra Lena Sande vedrørende skadefelling Hustadøya ble tatt opp i Viltnemda, det
ble bestemt at saken kun kan tas opp til vurdering etter en skriftlig henvendelse fra Sande og
etter dialog og i samråd med grunneierne.
Forslaget fra Willumsen ble enstemmig vedtatt.
Viltnemndas vedtak:
Henvendelse fra Lena Sande vedrørende skadefelling Hustadøya ble tatt opp i Viltnemda, det
ble bestemt at saken kun kan tas opp til vurdering etter en skriftlig henvendelse fra Sande og
etter dialog og i samråd med grunneierne.

PS 7/16 Forhold som angår jakt i Ertenvåg/ Oksli
Behandling i Viltnemnd - 09.06.2016:
Saken ble tatt opp i møtet.
Representant Birger Willumsen fremmet følgende forslag til vedtak:
Brev fra Otterbergsen vedrørende forhold som angår jakt i Ertenvåg/ Oksli ble forelagt
Viltnemda, brevet besvares når Gildeskål kommune har mottatt avklaring fra Bodø kommune.
Mistanke om evt straffbare forhold bør klager ta opp direkte med politiet.

Forslaget fra Willumsen ble enstemmig vedtatt.
Viltnemndas vedtak:
Brev fra Otterbergsen vedrørende forhold som angår jakt i Ertenvåg/ Oksli ble forelagt
Viltnemda, brevet besvares når Gildeskål kommune har mottatt avklaring fra Bodø kommune.
Mistanke om evt straffbare forhold bør klager ta opp direkte med politiet.

