Årsmelding 2014/2015 fra Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning
Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning (AU) ble oppnevnt på fellesmøte 12.april 2012 og
består av leder John Øyslebø (Marnardal), nestleder Ingunn Kile (Åseral), Kjell Magne Larsen
(Lyngdal), Thorstein Andersen (Lindesnes) og Ole Hansen (Kvinesdal).
AU har følgende formål:
Arbeidsutvalget har ingen sjølstendig formell myndighet, men har til for formål å fremme og
samordne den kommunale viltforvaltning i Vest-Agder gjennom:
 å koordinere oppgaver av felles interesse for kommunene og fylkes- eller regionvise utvalg m.m.
 å gi kommunene anbefalinger om prinsipielle retningslinjer for den kommunale viltforvaltningen i
Vest-Agder, samt gi anbefalinger til kommunene i forbindelser med offentlige høringer, eks. fra DN.
 å være et fagligpolitisk "bindeledd"/"ressurspanel" mellom kommunene og fylkeskommune/
fylkesmannens miljøvernavdeling m. fl. samt gi disse råd/veiledning på direkte forespørsel.
 å bistå fylkeskommune og fylkesmannens miljøvernavdeling i arrangering av årlige fellesmøter og
eventuelle regionvise viltfaglige samlinger
 å ha «eieransvar» for det interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder, og gi instrukser for dette
og foreta regelmessig evaluering
Fellesmøtet 2014 ble holdt på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal 8. april med god oppslutning og hadde
følgende temaer:
 Rovvilt i Vest-Agder. Bestander, streif, skader og forebyggende tiltak
 Året som gikk – rapport fra skadefellingslaget
 Eksempel på bruk av grunneieravtaler i forbindelse med lisensjakt
 Hvordan gikk elg- og hjortejakta i 2013, og hvordan er beitesituasjonen
 Elg – biologi, forvaltning og kunnskapsgrunnlag
 Evaluering av sett elg og sett hjort: Styrker og forbedringspotensialer
 Aktuelt fra fylkeskommunen – tilskudd, rapporteringsrutiner for sett elg, informasjon om
SørHjort – GPS-merking av hjort i Agder og Telemark
 Fremmede arter – aktuelle forebyggende tiltak
Det er avholdt 2 møter i AU siden sist fellesmøte, i september og januar. Representant fra Vest-Agder
fylkeskommune (Bård Andreas Lassen) og Fylkesmannen i Vest-Agder (Tor Punsvik) deltar også på
disse møtene for å sikre en god dialog imellom kommunene, fylkeskommunen og
fylkesmannen/staten.
AU har videreført avtalen med Åseral kommune om vertskapsansvaret for det interkommunale
skadefellingslaget og arbeidet med at det er midler til utstyr og kurs for skadefellingslaget, samt
påvirker aktuelle myndigheter slik at det sikres driftmidler til skadefellingslaget i tilfelle
rovdyrsituasjonen i fylket krever det.
Av andre enkeltsaker, så kan nevnes at fylkeskommunen har lagt en strategi for viltforvaltning som
ble vedtatt i april 2014. AU har prøvd å påvirke at det blir bevilget penger til dette arbeidet og vi
håper at strategien vil gi et løft for fylkeskommunes innsats og prioriteringer på feltet. Vi har også
vært innom høring av ny forskrift om beverforvaltning, status og utfordringer i
hjortemerkeprosjektet, status i rypetakseringsprosjektet og høring av kvote for kystsel i Vest-Agder.
AU har også sendt inn høringsinnspill på faggrupperapporten «Forenkling av utmarksforvaltningen»
og gitt kommunene anbefalinger i denne sammenheng.
AU v/ leder har vært representert på møtene i Kontaktutvalget for rovviltsaker i Vest-Agder. Der
møter også lederen i skadefellingslaget.
Sekretær for AU har i arbeidsåret vært Bård Andreas Lassen, Vest-Agder fylkeskommune.

