Revisjon - plassering av
fareskilt for vilt i
Tvedestrand kommune
Et vilt møte på Agder på selveste
kvinnedagen 2017 – gratulerer
Hans Magnus Sætra, landbruksrådgiver m.m.

Har KOMMUNEN noe med
fareskiltingen for vilt på europa-, riks-,
og fylkesveier?
-

Ikke en lovpålagt oppgave for oss
Ikke noe vi prioriterer i vår daglige dont
Ikke akkurat egen budsjettpost til dette
Landbruksrådgiver har tilstrekkelig med
andre arbeidsoppgaver

Det er dermed ikke noe som tyder på at dette
er noe en kommune skal bruke ressurser på.

En sali(x) jämthund i
Karasjok

Sånn vil mange i denne salen ha det på høsten

Kommunale målsettinger for
hjorteviltforvaltningen – K-styret
05.05.15
Overordnet målsetting:
Bestandene av elg, hjort og rådyr i kommunen
skal være biologisk sunne og utgjøre en berikelse
i naturen. Bestandene skal være bærekraftig i
forhold til beitetilgang og skal ikke medføre
uakseptable konflikter med trafikk,
landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse
rammene skal elg, hjort og rådyr forvaltes til
beste for lokale jegerinteresser, verdiskaping og
allmenne naturinteresser.

Kommunale målsettinger for
hjorteviltforvaltningen – K-styret
05.05.15
Delmål:
4. Hjortevilt og trafikk
Det er et mål at det skjer minst mulig påkjørsler
av hjortedyr på veiene. Kommunen skal være
aktiv pådriver overfor Statens vegvesen for at det
blir utført forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler
langs veier for at målet kan nås. Kommunen skal
registrere alle trafikkulykker med hjortedyr i det
nasjonale Hjorteviltregisteret.

Bakgrunn - når ble fareskiltene for vilt
satt opp i Tvedestrand?
- Skiltene (elg) som står langs veiene i
kommunen er satt opp i forrige årtusen - fra
1982 til 1995.
- I denne perioden var det elg overalt/over
bæreevnen.
- I denne perioden var det ikke hjort
- I denne perioden var det færre rådyr

Er det noen realitet mellom
kongerikets planinflasjon, sektorenes
målsettinger (alt-er-viktig) og det
virkelige liv, dvs. i kommunen?
(det ligger mange gode planer i skuffer eller på et diskområde)

- Fylkeskommunen har årlige tilskuddsmidler
til vilttiltak (statsbudsjett + viltfond)
- Javel, kommunen er ikke den primære
målgruppen, men det kom flere
søknadsanmodninger fra Hans Fløystad
- Innimellom alle slagene, og i en kanskje noe
korttenkt stund, ble det sendt inn en
søknad fra Tvedestrand kommune

Som man roper i skauen får man svar fra fylkeskommunen
Tildeling
I henhold til vedtak er det bevilget 10 000 kroner.
Statens vegvesen region Sør ved driftsansvarlig
melder at de i stor grad vil rette seg etter
kommunens anbefaling for endringer i skiltingen.
Vi ser fram til at dere utvikler en metodikk for
evalueringen av fareskilt for viltpåkjørsler.

Den norske rikskringkastingen melder
sin interesse….
… og mangeårig fallvilt-/ettersøksleder i
kommunen og undertegnede stiller villig opp.
- Mange av skilta er misvisande

Hva har vi fått gjort?
- Pr i dag er vi på overtid, når det gjelder frister
for rapportering og vi håper fylkeskommunen
kan gi oss litt mer tid.
- Vi ba Statens vegvesen Region Sør om data
knyttet til eksisterende skilting av viltfare på
veiene i kommunen.

- Det har vi fått og vi har hatt et møte for å få
en noe treg landbruksrådgiver til å forstå litt
av veiterminologien.

Hva har vi fått gjort og hva gjenstår?
- Det har vært møte med fallviltpersonellet og
rådgivende kommunalt viltorgan om
kriterier/metode

- Vi har ikke konkludert, men vil forsøke å finne
noen konkrete og helst målbare kriterier for
skiltrevisjonen:
• Fallvilt i Hjorteviltregisteret – utvikling
• Lokale erfaringer må ikke kimses av –
kjente tråkk for hjortedyra forsvinner ikke
nødvendigvis like fort som elgen gjorde

fortsettelse mulige kriterier og noen
tanker
• Type skilt – håndboka sier elg eller hjort
• Type skilt – 9 av 10 påkjørsler i
Tvedestrand gjelder rådyr
• Plassering og lengdeangivelse
Dette er en revisjon, ikke en revolusjon –
det bør ikke ta helt av i antall skilt.
Målet/virkingen bør være økt bevissthet
hos bilistene med en noe lettere høyrefot
på noen strekninger.

Medvirkning og forankring demokratiet lever
-

Hjorteviltforvaltning i 2017 handler ikke bare om
kommunen – grunneierne skal med

-

Det er naturlig at Viltlaget involveres –
høringsinstans?

-

Alle får ikke nye skilt på «sitt hjortevilttråkk»

-

Landbruksrådgiver ønsker at endelig forslag
behandles på politisk nivå i kommunen – krever
noe mer tid, men som Sanner sier - god lokal
forankring er viktig.

En slags oppsummering
- Det gjenstår en del arbeid
- Revisjonsresultater, endelige
kriterier/metode kan presenteres neste år
Et kort utdrag fra Jakobs brev:
«Så må også dere være tålmodige og ved
godt mot….»
Takk for oppmerksomheten

