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 Møte i Viltnemda 11.05.2017 
 

Følgende møter: 
Stig Åge Steen - leder 
Lars Skog - nestleder 
Thomas Tøllefsen 
Dagmar Roll Valen 
Asbjørg Frantzen 

 

SAKSLISTE:  

Sak 21 – 17. Valg av møteleder 

Forslag til vedtak: 

Formann valgt 

Sak 22 – 17 Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 Sak 23 – 17 Valg av to til å underskrive protokollen 

Forslag til vedtak: 

 

Sak 24 – 17  Søknad om godkjenning av vald 

Vurdering: 

Vik- og Selset Utmarkslag søker valdsamarbeid, men en av de berørte 

grunneierne (gnr. 92/8)) meldte seg ut av Selset utmarkslag i 2015 og 

skriftlig meddelte kommunen at arealet på gnr. 92/8 ikke skulle medtas i 

valdsamarbeidet. En annen grunneier på gnr. 93/5 har også meddelt 

kommunen  

http://ibestad.custompublish.com/getfile.php/3843780.1294.pwuxvvyxfb/Søknad.pdf


2 
 

Tvisten består i at Selset grunneierlag ikke har mottatt nødvendig samtykke 

fra alle jaktrettshaverne på Selset  i.h.t Hjorteviltforskriften § 11 e) som 

medfører at det omsøkte valdet ikke oppfyller lovens krav til sammenheng 

av valdet i.h.t. Hjorteviltforskriftens § 10 

 

 

Vedlagte innkomne brev vedr. valdsamarbeidet: 

Eier av gnr. 92/8, Knut Bjørnar Knutsen opplyser i e-post mottatt 

11.mai d.å:  Jeg gir ingen tillatelse til og bruke min grunn til annet som 

er nevnt i Forliksavtalen. Det vil si at ingen jakt rettigheter gis til noen 

uten mitt samtykke. 

 

Eier av gnr. 93/5, Bjørnar Røck skriver i brev til kommunen (sitat): Er 

ikke medlem av Selset grunneierlag. Meldte meg ut på årsmøtet for to 

år siden. Som grunneier er jeg ikke forespurt om å stille min eiendom 

til rådighet for elgjakt og kommer heller ikke til å akseptere at den blir 

brukt slik det fungerer nå.   

 

       

         Adv.  Reitevoll mener, i brev til kommunen, at eierne av gnr. 92/8 ikke 

kan melde seg ut av valdsamarbeidet siden en nylig dom i skifteretten 

har stadfestet felles jaktrett for Selset - gårdsnr. 92 og 93 i Ibestad  

 

 

Vedlegger også formannskapets avslag på søknad valdsamarbeid fra 2015 

http://ibestad.custompublish.com/getfile.php/3843775.1294.ydprfbbrus/Vedlagte%20innkomne%20brev%20-%20valdsamarbeid.pdf
http://ibestad.custompublish.com/getfile.php/3843767.1294.dpxvpuqtra/Vedtak-%20avslag%20om%20valdsamarbeid%20-%202015.pdf
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Forslag til vedtak: 

Her er det påstand mot påstand, Viltnemda tar ikke stilling til privatrettslige 

forhold vedrørende jordskiftedommer, anker og forlik som nylig har vært 

gjennomført for gnr. 92 og 93. Viltnemda vil ikke anbefale tvangssammenslåing av 

vald på nåværende tidspunkt.  Tvangssammenslåing (§37) kan være aktuelt senere 

dersom elgstammen øker så mye at dette blir et problem med påkjørsler og 

overbeiting av skogen. Viltnemda vil oppfordre grunneierne-eierne på Selset om å 

bli enige om vald-samarbeid på frivilling basis ved at alle grunneierne skriver 

under på søknadsskjemaet om sammenslåing av vald.  

  

Sak 16 – 17  Tildeling av elg pr. vald for 2017 

Vurdering:  

Elgtettheten synes, i deler av kommunen og i.h.t  SettElg statistikken å være 

høyere enn kommunal målsetting i forhold til vinterbeites tåleevne, men  på 

helikopter-tellinga synes den å være under forventet for Rolla. (35 dyr i 

2017, mens det var 55 dyr telt på helikopter-tellinga 2015 )  

 

For Andørja var 29 dyr observert i 2017, som er litt høyere enn forventet, 

mot 24 dyr på helikopter-tellinga i 2015 

 

For 2017 foreslås tildelinger etter de enkelte områder etter en oppdatert 

prognose som vedtatt av viltnemda i 2016, her justeres tildelingen noe 

siden minstearealet foreløpig vil beholdes til 7000 da på Andørja og 3000 da 

for Rolla. 

http://ibestad.custompublish.com/getfile.php/3843777.1294.bcrrrpdbar/Jordskiftedom-Anke-Forlik%20gnr.%2092.pdf
http://ibestad.custompublish.com/getfile.php/3843829.1294.uuacsacdab/2017%20-%20Forslag%20tildeling.pdf
http://ibestad.custompublish.com/getfile.php/3843831.1294.cecyexfpdt/Prognose%20tildeling%202017-2021.pdf
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 I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt (§ 7) foreslår Viltnemda 

følgende tildeling for 2017: 

 

Det tas forbehold om at tildelingen kun er rådgivende og også må 

godkjennes av administrasjonen 

 

Tildeling 2017 - forslag  ANTALL OKSE KU KALV 

Vald  
Tellende 

areal 
 

Tildelt okse Tildelt ku Tildelt kalv 

Bolla Indre og Ytre 8550 3 1 1 1 

Skog/Breivoll 10120 4 1 1 2 

Dyrstad elgvald 8500 3 1 1 1 

Slåttåsen Storvald 12 500 5 1 2 2 

Vik 5000 1 1   

Selset og Vik* 7450 2 1  1 

Nord-Forså 6600 2 1  1 

Hallevik 4200 2  1 1 

Sørrollnes og Sør-Forså 11500 3 1 1 1 

Andørja Storvald 40850 7 2 2 3 

Heia Storvald 34470 6 1 2 3 

Sum   10 11 15 

* Forbehold om godkjenning 

Ungdyr bør felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. 

Vedtaket er gjort i henhold til § 7 og 9 samt hjorteviltforskriftens § 21, målrettet avskyting 

Vedtaket er å oppfatte som flere samlede enkeltvedtak. 

 

Valdansvarlig kan klage på respektiv tildeling, jf. forvaltningslovens § 28 (evt. etter 

særlovgivning). Eventuell klage sendes til Ibestad kommune, Plan-, næring og 

utvikling innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt 

 


