
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Viltnemnda 

Møtested: Marker rådhus, Formannskapsrommet 

Møtedato: 08.09.2016 

Tidspunkt: 18:00  

 

Funksjon  Navn     Forfall           Møtt for  

Leder                          Thor Erland Heyerdahl 

Nestleder                    Thor Mauritzen                                    

Medlem                      Else Marit Svendsen                                                      

Medlem                      Glenn Bjerke                                     

Medlem                      Anne Berit Jaavall Kværner    

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Ann Kristin Halvorsrud 

Behandlede saker: 26/16-28/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor Erland Heyerdahl  

leder  

 Ann Kristin Halvorsrud 

 miljøvernkonsulent 
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PS 26/16 16/475   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 27/16 16/475   

 Referater  

 

PS 28/16 16/567   

 Endring av fellingsavgift på elg  
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26/16  

Godkjenning av protokoll  

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokollen fra møtet den 29.06.2016 ble enstemmig vedtatt. 

 

  

 

27/16  

Referater  

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referatene ble tatt til orientering. 

 

  

 

28/16  

Endring av fellingsavgift på elg  

 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Ingen 

 

Behandling: 
 

Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort, skal fastsette og kreve inn 

fellingsavgift for felte dyr av disse artene. Satsene for fellingsavgifter skal fastsettes av 

kommunen gjennom vedtak innenfor rammer fastsatt av Kongen jf. viltloven § 40. 

Gjennom Stortingets budsjettbehandling fastsettes maksimalsatsene for fellingsavgift på de 

enkelte viltartene. Inntektene fra fellingsavgiftene går inn i det kommunale viltfondet. I 

forskrift av 27.05.2011 nr.537 ”Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og 

fellingsavgift for elg og hjort” er formålet og bruken av viltfondet fastsatt. 

Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme 

viltforvaltningen i kommunen og fylkeskommunen. 

 Inntekter til kommunale viltfond  

a. Som inntekter skal regnes:  

- Offentlig fellingsavgift for elg og hjort fastsatt av kommunen, jf. § 5.  

- Tilskudd fra det statlige viltfondet.  

- Fondets årlige avkastning.  

b. Som inntekter til fondet kan regnes:  
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- Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever samt 

hjortevilt og bever som felles etter tillatelse gitt i medhold av naturmangfoldloven § 

18.  

- Eventuelle kommunale avsetninger.  

- Eventuelt andre midler.  

 Disponering av kommunale viltfond  

a. Fondet kan brukes til:  

- Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, 

jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av 

organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.  

- Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i 

kommunen.  

- Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.  

b. Fondet kan ikke brukes til:  

- Kommunal og fylkeskommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til 

lønn, møtegodtgjørelser, reiser mv.).  

- Å erstatte skader voldt av vilt.  

- Skuddpremier.  

 

Stortingets vedtatte maksimalgrense for fellingsavgift på elg for 2016 er: 

- Kr. 510,- voksent dyr 

- Kr. 300,- kalv 

Marker kommune har i dag følgende fellingsavgift på elg: 

- Kr. 450,- voksent dyr 

- Kr. 250,- kalv 

Disse avgiftene for Marker ble fastsatt i sak 12/13 den 25.02.13 da maksimalbeløpene var 

henholdsvis kr. 485,- og 285,- for voksne og kalv. 

 

 

 

Representanten Thor Mauritzen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Marker kommune vedtar følgende fellingsavgift på elg fra og med 2017: 

- Kr. 500,- voksent dyr 

- Kr. 300,- kalv 

 

Ved avstemming ble Mauritzens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Marker kommune vedtar følgende fellingsavgift på elg fra og med 2017: 

- Kr. 500,- voksent dyr 

- Kr. 300,- kalv 

 

 

  

 


