Retningslinjer for Viltnemnda i Vegårshei kommune
Vedtatt i kommunestyret 03.09.2019 PS 19/78
Gjelder for kommunestyreperioden 2019 – 2023.
Det henvises for øvrig til utfyllende møtereglement for Vegårshei kommune, som også
gjelder Viltnemnda i Vegårshei kommune.
Lovgrunnlag
Viltnemnda oppnevnes av kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 5-7,
Naturmangfoldloven, hundeloven og viltloven med tilhørende forskrifter som gir føringer for
utvalgets ansvar og oppgaver. Andre bestemmelser i kommuneloven, forvaltningsloven,
offentleglova og annet relevant lovverk gjelder utfyllende.
Valg og sammensetning
Viltnemnda består av 5 faste medlemmer + varamedlemmer. Kommunestyret velger
Viltnemndas medlemmer i henhold til kommunelovens bestemmelser om valg til utvalg.
Dersom medlemmer faller fra eller fritas fra sine verv i perioden, skal kommunestyret foreta
suppleringsvalg.
Arbeidsområder og delegert myndighet fra kommunestyret
Viltnemnda er ansvarlig for den kommunale viltforvaltningen. Nemnda har fått delegert
myndighet fra kommunestyret i alle saker der kommunen gjør vedtak/gir uttalelse, (ikke
fastsettelse av forskrifter), etter viltloven med forskrifter.
Viltnemnda forvalter det kommunale viltfondet. I forbindelse med bruken av det kommunale
viltfondet, har Viltnemnda etablert et rådgivende organ, Viltforum, der også lokalt viltlag,
skogeierlag og jeger- og fiskerforening er representert. Viltnemnda har fastsatt egne
retningslinjer for bruk av det kommunale viltfondet (sak 04/2016). Disse retningslinjene
revideres normalt hvert 4. år, første år i hver valgperiode..
Det er en kommunal oppgave å ta hånd om alt fallvilt, som er definert som kommunens
eiendom. Det innebærer ettersøk etter skadet vilt, felling av skadedyr, omsetning av kjøtt,
m.m. Fallviltarbeidet skal organiseres av Viltnemnda og ledes av nemndas leder.
Viltnemndas medlemmer, og/eller andre de ønsker å engasjere, utfører alt fallviltarbeidet i
kommunen. I tillegg har kommunestyret delegert kommunens myndighet til å fastsette
forskrift, om ekstraordinær båndtvang, gitt i Hundelovens § 6 annet ledd bokstav f til
Viltnemnda. Viltnemnda får også delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak etter lovens § 9
første ledd bokstav e.
Viltnemndas møter
Viltnemnda har møter etter behov, ca. 2-3 i året. Viltnemnda arrangerer også møter sammen
med Viltforum og Vegårshei viltlag. Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og
gjennomføring av møter henvises det for øvrig til utfyllende møtereglement for Vegårshei
kommune.
Kommunedirektørens rolle og sekretariat
Kommunedirektøren har ansvar for å påse at de saker som legges fram for Viltnemnda er
forsvarlig utredet. Kommunedirektøren skal etter behov stille faglig bistand og
sekretærresurser til disposisjon for Viltnemnda. Sekretæren har bl.a. ansvar for å:
 tilrettelegge for utvalgets arbeid og møter
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innkallinger og møtereferater/protokoller
fremskaffe nødvendig dokumentasjon/materiell etter behov
sørge for utbetaling av møtegodtgjørelse etter vedtatt reglement

Endring av retningslinjer for Viltnemnda
Retningslinjene kan bare endres ved vedtak i kommunestyret.

