
 

Vestre Toten kommune 

 

 

Postadresse: Vestre Toten kommune,  Rådhuset, 2830 Raufoss 
Tlf. sentralbord  61153300,  Telefaks: 61153555,  

E-post: Post@vestre-toten.kommune.no   Internett: www.vestre-toten.kommune.no 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Vilt- og innlandsfiskenemnda 
 

Møtested: Fjernmøte 
Møtedato: 03.06.2020 Tid: 18:00 - 00:00 

 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 
 Leder Lars Arne Mjørlund   
 Medlem Per Erik Svenskerud   
 Medlem Even Markestad   
 Medlem Tore Jutulrud   
 Medlem Simen Egge   
 Medlem John Vildåsen FO  
SP Medlem Sissel Skiaker FU Ikke møtt 
AP Vara Trine Gravdahl Strande  John Vildåsen 

 

 
 
Fra adm. (evt. 
andre): 

Møtesekretær Yngve Granum Stang   

    
Fra/til saknr.:  5 – 7/20 

 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 4. juni 2020 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Lars Arne Mjørlund 
leder   
  

  
Yngve Granum Stang   
møtesekretær   
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5/20   
20/1082 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Behandling: 
 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte  
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra møte 04.02.2020 godkjennes. 
 
 
 

 

6/20   
20/1082 

MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN  
 
Behandling: 
 
Det ble orientert fra administrasjonen om måloppnåelse i bestandsplaner for elg i hhv 
Vestre Toten Utmarkslag (VTU) og Eina viltlag. Even Markestad orienterte på vegne 
av VTU om at de nå arbeider for å bedre kjønnsbalansen i elgstammen ved en 
justering av årets kvoter.   
 
Når det gjelder det høge antallet påkjørsler av rådyr og elg foreslo Lars Arne 
Mjørlund at Oppland fylkeskommune kunne inviteres med på en befaring for å se på 
spesielt utsatte steder hvor det blir påkjørt mye vilt på fylkesveg. Et effektivt tiltak mot 
påkjørsler kan være økt rydding av kantvegetasjon og undervegetasjon. Oppsetting 
av gatelys kan også være et godt tiltak mot viltpåkjørsler på enkelte strekninger, for 
eksempel på fv. 246.    
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Oppland fylkeskommune skal inviteres til møte/befaring for å se på tiltak i spesielt 
utsatte strekninger for viltpåkjørsler på fylkesveg.  
 
Administrasjonens meldinger tas videre til orientering  
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7/20   
20/480 

SØKNAD OM VIDEREFØRING AV BESTANDSPLAN FOR HJORT 2015-2019  
 
Behandling: 
 
Det var ingen motforestillinger mot at bestandsplanperioden for hjort forlenges med 
ett år. Det ble imidlertid påpekt at hjortestammen ser ut til å være økende, spesielt 
sør i kommunen, og viktigheten av å få revidert bestandsplanen når de kommunale 
målene for hjorteviltforvaltningen er på plass.  
 
 
Vedtak: 
 
Vilt- og innlandsfiskenemda gir tillatelse til å videreføre bestandsplan for hjort til å 
gjelde også for 2020.  Bestandsplan for bestandsplanområde VTU vald 0529/1 og 
Eina viltlag/Eina Allmenning vald 0529/2 er opprinnelig utarbeidet for perioden 2015-
2019.    
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i hjorteviltforskriftens §16  
 

 
 
 
 
 

ÅPEN POST 
 
Det kom opp noen flere aktuelle saker som ble orientert om i åpen post:  
 

• Modernisering av viltloven – høring 
Kommunen har mottatt høringsbrev av 28.05.2020 fra Landbruks- og 
matdepartementet og Miljø- og klimadepartementet, angående modernisering 
av viltloven. Departementene ønsker tilbakemelding fra kommunene i en tidlig 
fase, før nytt lovforslag sendes på høring.  
 
Vilt- og innlandsfiskenemda ønsker at administrasjonen setter opp et forslag til 
høringsuttalelse som oversendes til Vilt- og innlandsfiskenemdas medlemmer, 
før uttalelsen sendes til departementene. Høringsfristen er 30. juni.  

 

• Hunnselva – Reinsvolldammen  
Pinsehelga har Reinsvolldammen blitt regulert ved at det er satt inn spiler i 
omtrent halve tverrsnittet av dammen. Dette medførte redusert vannføring 
nedstrøms dammen, noe som ble påpekt av fiskeforeninga i elva. Rask reduksjon 
av vannstand er svært uheldig av hensyn til livet i elva, herunder spesielt for 
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elveperlemuslingen, men også for insektliv og fisk. Kombinert med generelt lav 
vannføring er dette ekstra uheldig.  
 
Den som har utført tiltaket, samt eier av dammen er kontaktet av kommunen. Eier 
av dammen var uvitende om at dammen var forsøkt regulert. Spilene vil bli fjernet 
av fiskeforeningen i tråd med eiers ønske. Det er enighet med eier om at vannet 
bør få flyte fritt over damkrona.  
 
Per Erik Svenskerud orienterte om at fiskeforeninga i Hunnselva har utført flere 
dugnader i vår, blant annet er store trær som har veltet over elva blitt fjernet.  

 

• Ny forskrift om jakt og fangst av bever i Vestre Toten kommune, ble vedtatt i 
kommunestyret 05.03.2020 (sak 19/20). Forskriften er kunngjort i Norsk 
lovtidend og ligger nå ute på lovdata.   

 

• Det ble orientert om administrativt vedtak om dispensasjon fra 
båndtvangbestemmelsene våren 2020 – dette i forbindelse med lisensjakt på 
ulv. Ulven ble felt i Søndre Land uten bruk av hund.  

 
 
 
 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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