
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Viltnemnda 
Møtested: Rådhuset 
Møtedato: 20.03.2012 
Tidspunkt : 19.30 
 
Funksjon  Navn     Forfall                Møtt for  
Leder                          Thor – Erland Heyerdahl 
Nestleder                     Thorstein Søby 
                                   Arnfinn Nesset 
                                   Thor Asle Mauritzen 
                                                                                           Per Hellgren              
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Ann Kristin Halvorsrud 
Behandlede saker: 1/12-6/12 

Thorstein Søby var med under behandling av sakene 1 – 4. 
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leder  
 Ann Kristin Halvorsrud 
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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  
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1/12  

Godkjenning av protokoll  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokollen fra møte i viltnemnda den 07.09.2011 godkjennes. 
  

3/12  
Fellingsrapport for elg i Marker kommune 2011  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker viltnemnd tar fellingsrapporten for 2011 til orientering. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Marker viltnemnd tar fellingsrapporten for 2011 til orientering. 
  

4/12  
Fellingsrapport for rådyr 2011  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker viltnemnd tar fellingsrapporten på rådyr for 2011 til etterretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Marker viltnemnd tar fellingsrapporten på rådyr for 2011 til etterretning. 
 
 
 5/12  

Innspill til melding vedrørende Høgås og Elgåsen vindkraftverk  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker viltnemnd henviser til uttalelsen i saksframlegget vedrørende innspill til meldingen 
om vindkraftprosjektene Høgås og Elgåsen i Marker kommune  
 
Behandling: 
Thor – Erland Heyerdahl fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Marker viltnemnd ønsker at konsekvensutredningen under tema ”naturens mangfold” legger 
spesiell vekt på fuglebestandene i områdene. I forhold til skogsfugl må utbyggingens 
påvirkning på spillplasser og dagområdene utredes. Tilførselslinjen fra Høgås er planlagt i 
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nordkanten av Gjølsjøen naturreservat. Hvilke konsekvenser for områdets fugler og 
trekkfugler dette vil medføre må belyses. 
 
Utbyggingens konsekvenser for hjorteviltet, samt rekreasjonsverdien i områdene må utredes. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Marker viltnemnd ønsker at konsekvensutredningen under tema ”naturens mangfold” legger 
spesiell vekt på fuglebestandene i områdene. I forhold til skogsfugl må utbyggingens 
påvirkning på spillplasser og dagområdene utredes. Tilførselslinjen fra Høgås er planlagt i 
nordkanten av Gjølsjøen naturreservat. Hvilke konsekvenser for områdets fugler og 
trekkfugler dette vil medføre må belyses. 
 
Utbyggingens konsekvenser for hjorteviltet, samt rekreasjonsverdien i områdene må utredes. 
  

6/12  
Fastsetting av beverkvote for Marker kommune for 2012-2013  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker viltnemnd vedtar en fellingskvote på 60 bever i Marker kommune for jaktsesongen 
2012-2013. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Marker viltnemnd vedtar en fellingskvote på 60 bever i Marker kommune for jaktsesongen 
2012-2013. 
 
  

 


