
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

Møteinnkalling 

 
Utvalg: VILTNEMNDA 
Møtested: Rådhuset 
Møtedato: 20.03.2012 
Tidspunkt:  19.30 
 
Forfall meldes på tlf  69810500 til Ann Kristin Halvorsrud , som sørger for innkalling av 
varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold  
PS 1/12 12/192   
 Godkjenning av protokoll  
 
PS 2/12 12/192 
 Referater  

 
PS 3/12 12/174   
 Fellingsrapport for elg i Marker kommune 2011  

 
PS 4/12 11/430   
 Fellingsrapport for rådyr 2011  

 
PS 5/12 12/118   
 Innspill til melding vedrørende Høgås og Elgåsen vindkraftverk  

 
PS 6/12 12/184   
 Fastsetting av beverkvote for Marker kommune for 2012-2013  

 
 
 
 
  
Thor Erland Heyerdahl  
leder Ann Kristin Halvorsrud 
 miljøvernkonsulent 
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Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  12/192 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/12 Viltnemnda 20.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra møtet i viltnemnda den 07.09.2011 godkjennes 
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Møteprotokoll 

 
Utvalg: Viltnemnda 
Møtested: Marker rådhus 
Møtedato: 07.09.2011 
Tidspunkt : 19.00 – 21.00 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
Leder                           Nils Henrik Olsson 
Nestleder                     Arnfinn Nesset 
                                    Thor-Erland Heyerdahl 
                                    Thorstein Søby 
                                    Per Hellgren 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Ann Kristin Halvorsrud 
Behandlede saker: 16/11-20/11 
 
 
 
 
Nils Henrik Olsson  
leder  
 Ann Kristin Halvorsrud 
 sekr 
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Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold  
 
PS 16/11 11/535   
 Godkjenning av protokoll  

 

PS 17/11 11/535   
 Referater/Delegerte saker  

 

PS 18/11 11/514   
 Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 

1.april 2012 - 31.mars 2017 - Høring  

 

PS 19/11 11/518   
 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - Høring på revisjon  

 

PS 20/11 11/519   
 Forskrift om forvaltning av hjortevilt - Høring på  revisjon  
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16/11  
Godkjenning av protokoll  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokollen fra møte i Viltnemnda den 15.06.2011 godkjennes. 
 
  

17/11  
Referater/Delegerte saker  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Innstilling/Vedtak: 
Marker viltnemnd tar referatene / delegert sak til orientering. 
 
  

18/11  
Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1.april 2012 - 
31.mars 2017 - Høring  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune anbefaler det utsendte høringsdokumentet med de tilføyelser som er gjort 
for artene grågås, rugde, ekorn og villsvin.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Marker kommune anbefaler det utsendte høringsdokumentet med de tilføyelser som er gjort 
for artene grågås, rugde, ekorn og villsvin.  
 
19/11  
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - Høring på revisjon  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune anbefaler det utsendte høringsdokumentet vedr forskrift om utøvelse av 
jakt, felling og fangst bortsett fra: 
 
A Det stilles krav om ettersøkshund til villsvinjakt 
B Mulighet for båsfangst av gaupe bør fortsette 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Marker kommune anbefaler det utsendte høringsdokumentet vedr forskrift om utøvelse av 
jakt, felling og fangst bortsett fra: 
 
A Det stilles krav om ettersøkshund til villsvinjakt 
B Mulighet for båsfangst av gaupe bør fortsette 
 
  

20/11  
Forskrift om forvaltning av hjortevilt - Høring på revisjon  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune anbefaler det utsendte høringsdokumentet vedr forskrift om forvaltning av 
hjortevilt med de tilføyelser som er gjort for §§ 3, 10 og 19. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Marker kommune anbefaler det utsendte høringsdokumentet vedr forskrift om forvaltning av 
hjortevilt med de tilføyelser som er gjort for §§ 3, 10 og 19. 
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Referater  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/12 Viltnemnda 20.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
12/28-9 12.03.2012 RÅD/PM/ANNHAL 223 K22  
1211/12 Per Kristiansen 

Rapport skogfugltakseringer fjella 2011  
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Arkiv:  K46  
Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 
Dato:  13.03.2012 
Saksmappe:  12/174 
 

 

 

Fellingsrapport for elg i Marker kommune 2011  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/12 Viltnemnda 20.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker viltnemnd tar fellingsrapporten for 2011 til orientering. 
 
 
 
Bakgrunn: 
Alle jaktlagene i Marker utenom to, er nå organisert i bestandsplanområder. 
Bestandsplanområdene får tildelt sine fellingstillatelser som frie dyr for hele bestandsperioden 
på 3 år. Valdene er nå inne i andre året av en 3-åring bestandsplan.  
 
Elgforvaltning i ulverevir har vært en utfordring. Valdene innenfor Linnekleppenreviret 
inngikk en avskytningsavtale der en gikk inn for avskytning av kun kalv og piggokse uten 
noen endring i antall dyr. I samråd med elgvaldene i kommunen endret en avkytningsprofilen 
fra 20 % eldre hodyr, 20% eldre hanndyr og 60% kalv/ungdyr til prosenten henholdsvis 10, 
10 og 80 for jaktsesongen 2011 i valdene Rødenes øst, Vestfjella viltlag og Øymark øst.  
 
Tabellene viser tildelt og felt elg i Marker fordelt på de enkelte valdene i 2011 og 
bestandsutviklingen og summen av sett-elg i Marker i perioden 2004 - 2011. 
 
Felt elg i Marker i 2011: 

År 2011 
Rødenes 
vest Vestfjella 

Øymark 
øst 

Rødenes 
øst Rakkestad/S 

Krosbyfj. 
jaktforening 2011  

Tildelt totalt 40 40 73 56 4 3 216 
Felt Hannkalv 2 1 8 8 0 1 20 
Felt Hunnkalv 1 3 12 2 1 1 20 
Felt Hann 1,5 
år 14 2 11 6 1 0 34 
Felt Hunn 1,5 
år 8 5 10 7 0 0 30 
Felt Hann 
Eldre 4 5 5 7 1 0 22 
Felt Hunn 
Eldre 5 3 4 6 0 0 18 
Felt totalt 34 19 50 36 3 2 144 
Fellingsprosent 85 47,50 68,49 64,29 75 66,67 66,67 
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Bestandsutviklingen for perioden 2004 – 2011: 
År 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Gj.snitt 
Sett elg pr. jegerdagsverk 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,34 0,33 0,3 
Sett ku pr. okse 2,42 3,28 2,64 2,46 2,58 2,43 2,65 2,25 2,6 
Sett kalv pr. ku 0,66 0,76 0,83 0,81 0,81 0,72 0,88 0,69 0,8 
Sett kalv pr. kalvku 1,21 1,27 1,28 1,25 1,31 1,31 1,3 1,18 1,3 
% ku m/kalv av alle kyr 52,22 57,36 62,63 59,4 56,12 50,79 65,63 56,42 57,6 
% okse felt av sette okser 37,58 55,93 50 48,32 48,68 45,9 52,74 50 48,6 
% kalv felt av sette kalver 16,81 11,49 11,59 15,38 11,29 10,25 9,38 12,4 12,3 
% ku felt av sette kyr 13,33 14,47 16,41 18,8 16,58 17,75 16,54 18,18 16,5 
Antall skjema 27 27 26 26 26 26 26 25 26 

 
 
 
Antall Sett-elg i perioden 2004 - 2011 

 
 
Vurdering: 
Ut fra sett-elg skjemaene kan en lese at det i år er sett mindre ku med kalv ut fra totalt antall 
sette kyr. Når en går mer inn på tallene for valdene, dreier dette seg om hele vestsiden av 
vassdraget. Antall skutte okse av sett okse og skutt ku av sett ku er lavere enn tidligere. Dette 
kommer av endringen på avskytningsprofilen. 
 
Videre forvaltning av elgbestanden må vurderes kontinuerlig med elgvaldene. 
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Arkiv:  K46  
Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 
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Fellingsrapport for rådyr 2011  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/12 Viltnemnda 20.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker viltnemnd tar fellingsrapporten på rådyr for 2011 til etterretning. 
 
 
 
Bakgrunn: 
Minsteareal for fellingstillatelse på rådyr i Marker er 500 daa. 
 
År Ant. Fellingstillatelser Ant. Skutte dyr Fellingsprosent 
2011 537 127 23,6 
2010 537 139 26 
2009 494 169 34,2 
2008 465 152 32,7 
2007 450 113* 25,1 
2006 521 86* 16,5 
2005 863 194 22,5 
2004 928 210 22,6 
2003 1081 243 22,4 
2002 770 239 31 
2001 744 257 34,5 
2000 745 249 33,4 
* For årene 2006 og 2007 har en ikke purret opp fellingsrapporter som ikke er innlevert. Dette medfører at 
tallene er noe lavere de årene og at nedgangen i antall skutte dyr ikke bare kan relateres til rådyrbestanden. 
 
Tabellen viser avskytingen av rådyr i Marker i 2011 fordelt på antall og prosent på kjønn og 
alder. 
 Eldre Killing totalt 
 Antall % Antall % Antall % 
Hanndyr 52 41 26 20  78 61 
Hunndyr 32 25 17 13  49 39 
sum 84 66 42 33 127 100 
 
 
Konklusjon:  
Marker viltnemnd tar rapporten til orientering 
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Innspill til melding vedrørende Høgås og Elgåsen vindkraftverk  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/12 Viltnemnda 20.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker viltnemnd henviser til uttalelsen i saksframlegget vedrørende innspill til meldingen 
om vindkraftprosjektene Høgås og Elgåsen i Marker kommune  
 
 
Sammendrag: 
E.ON Vind Sverige AB har sendt melding til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 
med forslag til utredningsprogram for de planlagte vindkraftverkene Høgås og Elgåsen i 
Marker kommune. NVE har sendt meldingen  ut på høring med ønske om innspill om hvilke 
konsekvensutredninger som bør gjennomføres. 
 
Bakgrunn: 
Regjeringen har som mål å styrke satsingen på en miljøvennlig energiomlegging, der fornybar 
energi, energieffektivisering og energisparing er viktige elementer. Ny fornybar energi, 
herunder økt utbygging av vindkraft, utgjør en viktig del av satsingen. Regjeringen uttrykker 
at vindkraftanlegg er arealkrevende og ofte kommer i konflikt med andre viktige miljø- og 
samfunnshensyn. Hensyn til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, 
reiseliv og landbruk er blant de forhold som må avveies i planlegging og lokalisering av 
vindkraftverk. 
 
E.ON Vind Sverige AB har startet planleggingsarbeidet for mulig bygging av vindkraftverk 
ved Høgås og Elgåsen i Marker kommune og har sendt melding til NVE med forslag til 
utredningsprogram for de planlagte vindkraftverkene. Formålet med meldingen er å 
offentliggjøre av planleggingen av vindkraftprosjektene har begynt, vise hvilke områder som 
er berørt og hva slags utbyggingsprosjekt som planlegges. NVE ønsker nå innspill om hvilke 
konsekvensutredninger som bør gjennomføres. Konsekvensutredningen skal beskrive 
virkninger av en eventuell utbygging for landskap, natur og samfunn for planområdet og 
traseene for kraftledninger og adkomstveger, samt tilgrensende områder. 
 
Følgende tema er foreslått utredet: 

- Landskap og visuell virkning 
- Kulturminner og kulturmiljø 
- Friluftsliv 
- Naturens mangfold 
- Støy og skyggekast 
- Annen forurensning 
- Landbruk og annen arealbruk 
- Luftfart, kommunikasjonssystemer og forsvarsinteresser 
- Infrastruktur og nettilknytning 
- Elektrisitetsproduksjon og økonomi 
- Verdiskapning 
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- Reiseliv 
 
 
Elgåsen ligger sydvest for Ørje. Området omfatter flere høyder i terrenget, blant annet 
Bernhusbrenna, Hagatjernhøyda, Svarttjernhøyda og Grimsfjellet. Det prosjekteres ca 15 
turbiner i området. Hver vindmølle kan ha en samlet høyde for tårn og vinger på inntil 200 
meter. 
 
Området Høgås på østsiden av Ørje omfattes av åsene Kalvemyrhøgda, Grytehøgda og 
Klevetjernåsen. Det planlegges her ca 20 turbiner av samme type som i Elgåsen. Disse blir 
liggende fordelt på hver sin åsside av Slorebyveien. 
 
 

            
Kartutsnitt over området Elgåsen          Kartutsnitt over området Høgås  
 
 
 
 
I regionale planer som friluftsplaner og fylkesplan for Østfold utarbeidet av Østfold 
fylkeskommune og rapport 1-1993 Østfoldlandskap av regional betydning utarbeidet av 
Fylkesmannen i Østfold har skogsområdene mellom Rakkestad, Eidsberg og Marker blitt 
omtalt som ”Fjella” og har blitt betraktet som et viktig friluftslivsområde. 
 
Områdenes status i kommuneplanen er LNF-4 med byggeforbud. ”Fjella- området” ansees 
som et viktig område for friluftsliv og rekreasjon og det har vært en restriktiv politikk med 
hensyn til utbygging i området. 
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Miljøverndepartementet har oppfordret landets fylkeskommuner til å utarbeide regionale 
planer for vindkraft. Østfold fylkeskommune vedtok den 15. desember 2011 planprogram for 
regional plan og Fylkestinget vil den 19. april 2012 behandle planforslaget og legge den ut til 
offentlig ettersyn med høringsfrist til 15. september. 
Formålet med planen er å: 

- sikre at enkeltsøknader behandles ut fra helhetlige vurderinger 
- kartfeste tre arealkategorier 

1. Aktuelle områder for utbygging av vindkraftverk i Østfold 
2. Spesielt konfliktfylte områder i Østfold 
3. Ikke aktuelle områder for etablering i Østfold 

 
Vurdering: 
Viltnemndas innspill til meldingen vil dreie seg om vindkraftverkenes og deres infrastruktur 
med kraftledningstraseenes betydning for det biologiske mangfold. 
 
En ønsker utredning om områdenes arter og deres leveområder påvirkning av utbyggingen 
som omtalt i meldingen. 
 
I forhold til kraftledningstraseene ønsker en primært at det utredes om å legge nettilførselen 
fra Høgås i samme trase som ny E18. Dette for å unngå to parallelle inngrep i landskapet. 
Ellers bør det vurderes jordkabel i begge de foreslåtte traseene. 
 
Konklusjon:  
Marker viltnemnd henviser til ovennevnte innspill til meldingen om vindkraftprosjektene 
Høgås og Elgåsen i Marker kommune 
 
Vedlegg: 
Meldinga fra E.ON 
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Fastsetting av beverkvote for Marker kommune for 2012-2013  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/12 Viltnemnda 20.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker viltnemnd vedtar en fellingskvote på 60 bever i Marker kommune for jaktsesongen 
2012-2013. 
 
Sammendrag: 
Marker kommune fastsetter en samlet kvote på antall bever som kan felles i kommunen. 
 
Bakgrunn: 
I forskrift av 16.juli 1999 ble det åpnet for beverjakt i Marker kommune. I forskrift av 
20.03.07 om jakt på elg, rådyr og bever i Marker m.v fastsettes tellende vannlengde på bever 
til 1000 meter. 
  
Formålsparagrafen til forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22.03.02 sier at 
forvaltningen av bever skal bidra til ivaretakelse av bestandenes og leveområdenes 
produktivitet og mangfold, en skal legge til rette for en lokal langsiktig forvaltning med 
næringsmessig nyttiggjørelse av viltressursene, samt at en skal sikre bestandsstørrelser som 
ikke medfører uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. 
  
Høsten 2006 ble det gjennomført en bevertaksering i Marker kommune.  På bakgrunn av 
samtaler med jegere, grunneiere og andre, samt befaringer i felt med båt ble det anslått til å 
være ca. 35 beverkolonier i Marker. Nesten hvert år søkes det om godkjenning av nye 
bevervald noe som viser at bestanden utbrer seg og/eller flytter noe rundt. 
 
Beverkvoten for 2011-2012 ble fastsatt til 60 dyr og det ble gitt 47 fellingstillatelser fordelt på 
15 vald og 5 vald med kvotefri tildeling.  
  
En beverkoloni/familie kan variere fra 1 til 18 dyr bestående av foreldrene, årsungene og 
fjorårsungene. En høstingsmodell som benyttes er å multiplisere antall aktive kolonier med 4. 
Det anbefales et uttak på 20-25%. Dette medfører i gjennomsnitt et uttak på 1 dyr pr. koloni.  
  
Kvoten fastsettes som en kvote gjeldende for hele kommunen ut fra tellende vannlengde. § 6 i 
forskriften gir rom for bruk av 50%- regelen. Kvotefri jakt kan gis til vald som har grunnlag 
for minst 10 fellingstillatelser. 
 
 
Vurdering: 
Det finnes minst 35 beverkolonier. Det er noe usikkert vedrørende antall dyr i hver koloni. 
Hvis en tar som et minimum en familiegruppe på 4 dyr på hvert enkelt sted, og benytter 
ovennevnte høstingsmodell, vil dette gi en fellingskvote på minimum 35 dyr for Marker 
kommune. Ut fra tidligere fellingsrapporter viser det seg at det samlet er skutt 109 dyr i 
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Marker fra jaktsesongen 1999/2000 tom 2010/2011, der det siste året ble felt 8 dyr. Interessen 
har ikke vært stor for jakt, men det ser ut som den har blitt høyere. 
 
Dyrene forflytter seg av forskjellige årsaker og vil hele tiden etablere seg i mye områder. 
Ettersom ikke alle dyrene som det blir tildelt fellingstillatelse på, blir skutt, er en av den 
oppfatning av en kan gi en kvote på mer enn 35 dyr og allikevel holde bestanden oppe. En er 
av den oppfatningen at det er ønskelig å senke bestanden noe. 
 
 
Konklusjon:  
En foreslår en fellingskvote på 60 bever i Marker kommune for jaktsesongen 2012-2013. 
 
 
 
 


