Årsmelding 2015/2016 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 2015 ble holdt på 8. april på Utsikten hotell Kvinesdal med svært god oppslutning og
møtet hadde følgende temaer:









Rovvilt i Vest-Agder. Bestandsstatus, trender og skadeproblematikk.
Status for hjortemerkingsprosjektet Sørhjort. Forvaltning og avskytningsmodeller for
hjortebestand i vekst.
Hvordan gikk elg- og hjortejakta i 2014.
Forvaltning av elg – minsteareal og statistikk.
Beitekvalitet og bestandsvariasjoner for planteetende viltarter.
Fangst og telling av kystsel i Agder.
Reetablering av oter på Sørlandet.
Aktuelt fra politiet – ettersøk, fallvilt, ulovlig jakt osv.

Det kom flere innspill på fellesmøtet om hvilke saker AU kunne arbeide med kommende år.

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. På sist AU-møte i januar deltok også Eivind Hellerslien fra fylkesmannen.
Fylkesmannsembetene Aust- og Vest-Agder er slått sammen. Punsvik og Hellerslien sitter i
artsforvaltningsseksjonen. Hellerslien vil ha ansvar for rovvilt i Vest-Agder. Fylkesmannen avtaler
internt hvem som skal møte i AU på vegne av fylkesmannen fremover.
AU har videreført avtalen med Åseral kommune om vertskapsansvaret for det interkommunale
skadefellingslaget og samarbeidet er bra etter vår oppfatning. Det er utarbeidet ny instruks for
medlemmer av skadefellingslaget i Vest-Agder.
Det er mange temaer og offentlige høringer innforbi viltforvaltningsområdet. Vi har oppfordret
kommunene til å svare på aktuelle høringer og vi er orientert om bl.anna Sørhjortprosjektet,
selprosjekt, elgmerkingsprosjekt og oterprosjektet. Det er også gitt informasjon om status om
aktuelle nye forskrifter, f.eks. ny hjorteviltforskrift kom i starten av januar.

AU v/ leder har vært representert på møtene i Kontaktutvalget for rovviltsaker i Vest-Agder. Der
møter også lederen i skadefellingslaget.
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AU har også nå på slutten av 4-årsperioden revidert mandatet for arbeidsutvalget. Det ble sendt på
høring til kommunene med høringsfrist 24. februar 2016. Fastsetting av mandatet skal skje i forkant
av valg av nytt arbeidsutvalg.

Som en grov oppsummering for 4-årsperioden som nå er slutt er avtroppende AU av den
oppfatningen at "samordne-rollen" har vært ganske viktig. Samordne felles saker mellom
kommunene - fylkeskommunen og fylkesmannen. I og med at fylkeskommunen har overtatt mye
mer av viltansvaret fra fylkesmannen tror vi at vi nå er kommet noenlunde inn på riktig spor innforbi
viltforvaltningsområdet. Spesielt at det nå er flere samlinger for de viltansvarlige i kommunene synes
vi er bra. Men det er viktig at det er god kunnskap om viltforvaltningen hos de folkevalgte også ute i
kommunene og fylkeskommunen og det er vi ikke helt sikre på at er tilfellet over alt i fylket.
Sekretær for AU har i arbeidsåret vært Bård Andreas Lassen, Vest-Agder fylkeskommune.
Birkeland 3. mars 2016

John Øyslebø
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