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Tillatelse til felling av vilt etter Naturmangfoldlovens § 18 c 

 

Saksopplysninger:  

Rådmannen ble første gang kontaktet av Jens Kristian Bønå pr. e-post den 13. februar 2011 

vedrørende nærgående elg på sin eiendom ”Støbakk”, gbnr. 35/49 i Luftjokdalen. 

 

I henvendelsen kunne Bønå informere om at han i flere år har hatt problemer med elg som slår 

seg til like ved gårdsplassen. De første årene var ikke problemene av så veldig alvorlig karakter, 

da elgene var redd for mennesker og lett kunne jages vekk. Nå har elgene derimot blitt mer vant 

til lyder og mennesker, og lar seg ikke skremme så lett mer. 

Bønå har ved dette tidspunkt forsøkt flere metoder for å skremme elgene ved roping, høye lyder 

og ved å kjøre på jordet med traktoren. Resultatet var at de gjemmer seg noen minutter eller 

timer i skogen for så å returnere. 

Etter hvert har elgene begynt å gå til stadig angrep på rundballestablene Bønå pleier å ha på 

jordet hvorpå de har spist opp og ødelagt grovfor for mange titalls tusen kroner i årenes løp, og er 

dermed blitt en økonomisk belastning for Bønå.  

Bønå har også hatt skremmende opplevelser med en av elgene hvorpå den er blitt så nærgående 

(12-15 meter unna) mens han foret sauene sine at han har måttet fysisk jage den vekk ved å kaste 

et avbrekt spadeskaft på elgen for å jage den vekk. Denne episoden har ført til at Bønå knapt tørr 

å la sine to barn på 6,5 og 5 år å oppholde seg utendørs. Dette går ut over familiens livskvalitet. 

Elgene har også beitet 3-4 meter fra husveggen og Bønå opplever hele situasjonen som uholdbar. 

Bønå ber i denne henvendelsen om at elgene jages så langt bort at de ikke kommer tilbake, 

eventuelt avskytes dersom dette ikke nytter. 

 

Som følger av denne henvendelsen ble det i 2011 (uke 10) av kommunens ettersøkslag foretatt 

gjentatte besøk på eiendommen både morgen og kveld for å observere atferden til dyrene, og 

hvilke dyr som utgjør problemene. Ettersøkslaget konkluderte da at det var 1 elgku med 2 kalver 

som var mest nærgående, og at disse dyrene ikke kan oppholde seg så nært gårdstunet som det nå 

er tilfelle. 

 

Viltnemnda bestemte som følger av dette at Bønå først og fremst må prøve ut flere tiltak for å 

skremme vekk elgene før kommunen vurderer en eventuell avskyting. Viltnemnda vedtok så og 

informerte i brev av 29.03.2011 til Jens Bønå følgende fremgangsmåte i denne saken: 

1. Settes radio ved fjøset. Kan ha effekt. 
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2. Skyte skremmeskudd i lufta ved elgen, for å prøve å skremme den bort – i allefall for en 

stund. 

3. Merkes med paint ball, med tanke på uttak av elgen til jakta i høst. 

4. Som siste utvei, kan vi skyte 1 kalv og ser effekten av det. Med hjemmel i 

naturmangfoldloven § 18-c (tidligere viltloven § 14 b) gir Tana kommune tillatelse til å 

felle 1 elgkalv. 

 

Bønå har etterfulgt punkt 1 og 2 på listen uten å lykkes med å jage vekk elgene. Punkt 3 på listen 

har vist seg å ikke være gjennomførbar. Idet man kom til punkt 4 på listen var våren kommet og 

elgene dratt sin veg. 

 

Rådmannen hørte ikke mer fra Jens Bønå iløpet av året 2012. Rådmannen har derimot fått inn 

flere henvendelser fra flere steder i bygda om nærgående elg. Rådmannen fikk senest inn 

henvendelse fra Sten Bønå pr. tlf., den 02.01.2013 (saksnr.2013/2), som har gård med hester, 

gbnr. 35/36, ca. 2 km. unna Jens Bønås’ gård lenger nede i Luftjokdalen. Sten Bønå meldte fra 

om at det var særlig 1 elgku med 2 kalver som var veldig aggressiv, såpass at han ikke kommer 

til i driftsbygningen for å fore hestene sine. Sten Bønå har forsøkt flere tiltak som å skyte i luften 

med haglen, lage forskjellige lyder, jage med hunden og med snøscooter uten å lykkes. 

Ettersøkslaget dro samme dag på befaring til gården og kunne rapportere følgende til rådmannen: 

Det er 8 elger som ser ut til å ha liggeplass ved gården. Det kan se ut til at elgene er stedbunden 

til Sten Bønås’ gård. 5 av elgene er vare for mennesker og lett å jage vekk. Den ene kua med 2 

kalver er totalt uredd og dermed fryktelig vanskelig å flytte. Kua er likevel litt mer var enn sine 2 

kalver og var mulig for ettersøkslaget å jage vekk. De 2 kalvene derimot gikk rett på foret til 

hestene. Da ettersøkslaget så forsøkte å jage vekk kalvene oppstod det en farlig situasjon fordi de 

kom mellom kua og kalvene, hvorpå kua forsøkte å angripe. Ettersøkslaget tok bildet av kua og 

kalvene. Ettersøkslaget har konkludert med at kua og kalvene utgjør så stor fare at det bør foretas 

avskyting. 

 

Rådmannen ble den 04.01.2013 igjen kontaktet av Jens Bønås’ samboer Annbjørg Myrli som 

kunne fortelle at han har 5 elger på eiendommen sin igjen som er for nærgående. Hun opplever 

igjen spesielt 1 elgku med 2 kalver som aggressiv og vanskelig å skremme vekk. Ettersøkslaget 

dro klokken 09:00 samme morgen til gården for å observere og vurdere situasjonen. Elgene trakk 

seg unna da ettersøkslaget kom til stedet. Ettersøkslaget fulgte etter sporene som til slutt førte til 

Sten Bønås’ gård. Ettersøkslaget konkluderer med temmelig høy sikkerhet at det er en flokk med 

elger som vandrer frem og tilbake mellom Jens Bønå og Sten Bønås’ gårder. Ettersøkslaget er 

veldig sikre på at elgkua med 2 kalver som Sten Bønå har hos seg i år er samme elgku med 2 

kalver som Jens Bønå opplever hos seg. 

 

Vurderinger: 

Rådmannen ser en sterk sammenheng mellom opplevelsen med elgkuen og kalvene fra 2011 på 

Jens Bønås’ gård i henvendelsen fra 2011 og årets opplevelser med elgkuen og årets kalver. Ut 

fra ettersøkslagets tilbakemelding har rådmannen stor grunn til å tro at det er den samme elgkuen 

som stadig vender tilbake til de samme gårdene. Det er også i hovedsak elgkua og de 2 kalvene 

som utviser stadig mer aggressiv atferd. 

 

Alle tiltak truffet av Jens Bønå i 2011 og 2013 og Sten Bønå i 2013 for å skremme vekk elgkua 

og kalven har ikke lyktes. Heller ikke ettersøkslaget har lykkes i å skremme vekk elgkua og 

kalvene, og de har selv opplevd at det har oppstått farlige situasjoner i forsøket. Rådmannen ser 

at elgkuen og kalvene nå utgjør en fare for mennesker.  
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Elgkua og kalvenes atferd går nå også ut over dyrene på de gårdenes velferd da Jens Bønå og 

Sten Bønå blir forhindret i å fore dem. 

 

Dette er forhold som har pågått over lang tid og oppleves som uholdbar for familiene på de to 

gårdene. 

 

For å ivareta allmenn helse og av sikkerhetshensyn konkluderer rådmannen med at det er behov 

for å tillate uttak av elgkua og de 2 kalvene etter naturmangfoldlovens § 18 c.  

I Naturmangfoldlovens § 18 andre ledd heter det at ”Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan 

bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen 

tilfredsstillende måte.”. Elgbestanden i Tana kommune er veldig stor og et uttak av 3 individer 

vil ikke true bestandens overlevelse. Alle forsøk på å skremme vekk elgene uten at det har lyktes 

viser at den allmenne helse og sikkerhet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte enn ved at 

det gis tillatelse til uttak av disse 3 individene. 

 

Rådmannen har grunn til å tro at et uttak av elgkua og de 2 kalvene vil forbedre situasjonen ved 

de to gårdene betraktelig da de resterende individene fortsatt lar seg skremme vekk av mennesker 

og lyd. 

Fordi elgkua og de 2 kalvene vandrer mellom gbnr. 35/36 (Sten Bønås og Siv Anita Pedersens 

gård) og gbnr. 35/49 (Jens Bønås’ gård) konkluderer rådmannen med at det vil være behov for å 

utstede fellingstillatelsen på begge eiendommene for å effektivt kunne utføre uttaket. Fellingen 

bør utføres av kommunens ettersøkslag og utstedes til ettersøkslagets medlemmer Bente 

Antonsen (hovedvakt) og Odd Kulstadvik (bakvakt). Det bør også åpnes for at Antonsen og 

Kulstadvik kan benytte seg av medhjelpere dersom de ser behov for det og at fellingstillatelsen 

også gjelder disse dersom det skulle bli nødvendig at medhjelpere utløser skudd.  

 

Vedtaket: 

Med delegert myndighet gitt av kommunestyret jf. delegasjonsreglement av 28.06.07, sist 

revidert 23.02.12, er det den 04.01.2013 fattet følgende 

 

 Vedtak 

 Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18 c, jf. samme lovs paragraf andre ledd, gis 

 ettersøkslagets medlemmer Bente Antonsen (hovedvakt) og Odd Kulstadvik (bakvakt) 

 fellingstillatelse til å felle 1 elgku og 2 kalver ved eiendommene gbnr. 35/49 og 35/56 i 

 Luftjokdalen. Fellingstillatelsen gjelder, hvis det er behov for det, også medhjelperne Ray 

 Inge Myrli og Per Erik Mudenia. 

 Tillatelsen gjelder fra den 05.01.2013 kl. 05:00 til den 31.03.2014 kl. 00:00. 

 

 Vilkår: 

 Tillatelsen forutsetter underskrevet grunneiertillatelse fra grunneiere ved 

eiendommene gbnr. 35/49 og 35/56. 

 Rettigheter over de felte individene tilfaller kommunen og håndteres etter 

kommunale retningslinjer av ettersøkspersonellet. 

 

 Begrunnelse: 

 Forholdet har pågått over lengre tid. Alle forsøk på å skremme vekk elgene uten at det har 

 lyktes viser at den allmenne helse og sikkerhet ikke kan nås på annen tilfredsstillende 

 måte enn ved at det gis tillatelse til uttak av disse 3 individene. Elgbestanden i Tana 

 kommune er veldig stor og et uttak av 3 individer vil ikke true bestandens overlevelse.  
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 Fordi individene vandrer mellom gbnr. 35/36 (Sten Bønås og Siv Anita Pedersens gård) 

 og gbnr. 35/49 (Jens Bønås’ gård) er det behov for at fellingstillatelsen gjelder begge 

 eiendommene for å effektivt kunne utføre uttaket.  

 I tilfelle det skulle være behov for at medhjelpere utløser skudd må fellingstillatelsen også 

 gjelde disse. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 

adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Aslaksen 

Rådmann       Ida Martine S. Nilsen 

   Miljøkonsulent 

 

 

 

 

Kopi til: 

Jens Kristian Bønå Luftjokdalen 9845 TANA 

Sten Sondre Bønå og Siv Anita Pedersen Luftjokdalen 9845 TANA 
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Melding om vedtak

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato
2012/320/4/K40 Heidi Rarnan Lindi 02.01.2013

78468020
heidiAindi(d,karasjoklommune.no

KRAV OM GJENNINNFØRING AV 5-KILOMETERSONEN I FINNMARK

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2012

Vedtak

Kommunestyret støtter anmodningen fra Tana kommune om gjeninnføring av 5 km sonen i
Finnmark. Dersom utlendinger skal fiske utenfor 5 km sonen må det skje med lokale guider.

Med hilsen

Heidi Råman-Lindi
Førstesekretær

Postadresse Besoksadresse Telefon Bank
Råddeviessogeaidnu 4 Raddeviessogeaidnu 4 784 68 000 4932 05 00019
9730 Kårajohka Karasjok Telefaks Org.nr
E-post: postmottakkarasjok.kornrnune.no www.karas'ok.kornmune.no 784 66 212 00963376030
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MLU-rapport 2012
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Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv.

1 Innkalling ja FG

2 Saksliste ja en tilleggsak FG

3 Protokoll ja FG

4 Melding til Stortinget St.9 (2011 - 2012... ja som rådm forslag med 3 tilleggssforslag. Sendes Stortinget TN

5 Høring på forlag til regulering i fiske ... ja fellesforslag enst - SOH

6 Kommunens oppgaver innen den offentlige  viltforvaltningen- orienteringssak Ja Saken tas til orientering AS

7 Møteplan for MLU 2012 ja møteplan fastsatt Sendt MLU, publisert på web FG

8 Valg av vara-representant til Tana vanno... ja vara: Nancy Porsanger Anti IN

9 Referatsaker/Orienteringer - MLU Orientering fra SEG om arb. Med utmarksplan, engasjert Mathis Sara til orientering FG

9 RS1-Referat fra samarbeidsmøte mellom Tanava…

9 RS2-Regnskap for bruken av viltfondet 2012.

9 RS3-SVAR PÅ VEDTAK OM GJENINNFØRING AV 5 KIL...

9 RS4-Svar på høring om revisjon av forskrift ...

9 RS-5 Tilbakemelding på sluttrapport og avslut...

10 Søknad om oppsett av permanent sperregje... Ja Ber om utsattt høringsfrist, høringsuttalelse gis i møte 19.3 Brev til bygdelag og andre berørte parter er sendt. Svarfrist 01.03. LS

11 Godkjenning av innkalling ja FG

12 Godkjenning av saksliste ja To tilleggsaker, sak 19 og 20 FG

13 Godkjenning av protokoll fra 09.02.2012 ja FG

14 Søknad om oppsett av permanent sperregje... Ja Høringsuttalese vedtatt med 5 mot 2 stemmer

Melding om vedtak sendt reindriftsforvaltningen, offentlige høringsparter og berørte 

parter LS

15

Høring av forslag til midlertidige fiskeregulerende tiltak- Tanavassdragets 

fiskeforvaltning Ja

Som rådm forslag. MLU vedtok å sende saken til KST for endelig behandling. Ferdig 

behandlet i KST. Høringsuttalelse er sendt. AS

16

Prosjektet "Tana vannområde (2013-2015): Godkjenning av prosjektplan og 

søknad om finansiering (skjønnsmidler). Ja Prosjektet vedtatt. Søknader om finansiering er sendt. AS

17 Tiltaksplan for siktrydding langs vei i ... beg Som foreslått. IN

18 Referatsaker/Orienteringer - MLU Ingen. FG

19 Etablering av interkommunalt skadefellingslag for rovvilt ja

Tana kommune gir tilbakemelding til Rovviltnemnda/FMVA om at Tana kommune 

vil inngå i interkommunalt lag. I og med at saken ikke er ferdig utredet ber 

kommunen om utsatt frist for å gi endelig tilbakemelding. Administrasjonen 

utarbeider et utkast til en a IDNI

20 Drøfting 5 km-sonen ja

Kommunen sender henvendeselse til kommuner i Indre Finnmark ang 

gjeninnføring av 5 km.sonen IN

21 Godkjenning av innkalling ja FG

22 Godkjenning av saksliste ja tillegg RS 10/2012 FG

23 Godkjenning av protokoll fra 19.03.2012 ja FG

24 Ressurs- og kompetansesenter for utmarksnæringer i Tana ja som leders forslag, enstemmig Saksbehandler for mappa/saken bes endret til saksbehehandler i utv.avd, SOH

25 Referatsaker/Orienteringer ja

Vedtak til RS 7/12 Arctic Trail, vurdere løype opp fra Tanaelva 3 steder. Sak til 

MLU-møte 6.6.12, forbedring av parkeringsmuligheter ved løype nr. 2 i Sirma SEG v/Renate Westlien orienterte om arbeidet med utmarksplan. SOH

25 RS6/12 Kommunene i Finnmark må gis en reell anl ja til orientering IN

25 RS7/12 Bekreftelse fra Tana kommune ja til orientering IN

25 RS8/12 Svar på søknad om tilskudd til siktryddi… ja til orientering Fulgt opp med klage, se RS 7/12 IN

25 RS9/12 Protokoll fra møte i rovviltnemnda 15. o… ja til orientering IN

25 RS10/12 Klage - svar på søknad om tilskudd til s… ja til orientering IN

26 Godkjenning av innkalling ja FG

27 Godkjenning av saksliste ja FG

28 Godkjenning av protokoll fra 07.05.2012 ja FG

29 Utmarksplan for Deanu gielda/Tana kommune 2012-2016 ja Forslag fra leder, enst. Tilleggsforslag, enst. Til KST 21.06.12 FE

30 Høringsuttalelse til regional vindkraftplan for Finnmark ja Som rådm forslag, enst FE

31

Årsmelding for landbruket 2011 - Tana, Nesseby, Berlevåg og Vardø 

kommuner ja Til orientering, med felles tilleggsforsalg, enst, TN
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MLU-rapport 2012
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Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv.

32 Arctic Trail III - Vurdering av løypetraseer opp fra Tanaelva. ja Skiipagurra trase valgt, enst. Til KST 21.06.12 IN

33 Søknad om tilskudd til landbruksrådgivning Ja Som rådm forslag, enst Vedtak sendt MSH

34 Referatsaker/Orienteringer - MLU ingen

34 RS11/12 Tana kommune - søknad om midler til siktrydding langs vegene ja til orientering IN

35 Godkjenning av innkalling ja FG

36 Godkjenning av saksliste ja to tilleggssaker FG

37 Godkjenning av protokoll fra 06.06.2012 ja FG

38 10/48 - Forurensningssak, pålegg om opprydding. ja som foreslått, men med nytt 3. avsnitt IN

39

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Finnmark (2016-2021): 

offentlig høring. som foreslått AS

40 Søknad om midler til utsiktsrydding 2012 - Skogrydding langs riksvegnettet. ja som foreslått IN

41 Langt Nord Ekstrem AS - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy ja som foreslått FE

42 Aleksander Lyngberg - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy ja som foreslått FE

43 Referatsaker/Orienteringer - MLU FG

43 Krav om gjeninnførng av 5-kilometersonen i Finnmark ja til orientering IN

43 Svar på klage om avslag på siktryddingsmidler ja til orientering IN

43 Referat fra møte med Utsjoki kommune, 02.03.2012. til orientering AS

44 Endring av dagens vektbegrensing på barmarksløyper i Tana kommune ja vektbegrening for løyper inntil 500 kg, endres til inntil 750 kg

e-post sendt Wenche P. om å endre skjema og orientere Disp.utv. Ida Nilsen sender ut 

melding om vedtak. IN

45 Tanaloven - revisjon ja Forslag i to punkt vedtatt.

inst.til KST-møte 20.9.12. Det må lages et "tomt" saksframlegg (med evt. ny 

saksopplysninger) i saken som meldes opp i MLU 4.9 og til KST 20.9 IN

46 Godkjenning av innkalling

47 Godkjenning av saksliste

48 Godkjenning av protokoll fra 04.09.2012

49 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 ja tiltak i utmarksplan som er forelått i 13-16 må prioriteres Selve prioritering av tiltakene må kommunestyret avgjøre. FE

50

Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune, 

snøskuterløype 1 Leavvajohka - Leavvajávri beg som foreslått til kst 8.11 IN

51 Rullering - Retningslinjer for primærnæringsfond beg forslag + tillegg fra leder og forslag fra SP enst. TN

52 Trafikkforholdene i forbindelse med scooterløype 12 ja til orientering ØSS

53 10/48 - pålegg om opprydding. ja frist til 31.12 om opprydding IN

54 Referatsaker/Orienteringer - MLU

54 RS15_Klage på vedtak om avslag på siktryddingsmidlere 1Y ja til orientering IN

54 RS16_Lisensfelling av brunbjørn 2012 - Region 5, 6, 7 og 8 ja til orientering IN

54

RS17_Tilbudsinnbydelse til kartlegging av utmarksutøvere og etablering av 

nettverk for utmarksutøvere i Tana] ja til orientering Utkast til kontrakt oversendt SEG. FE

55 Godkjenning av innkalling ja FG

56 Godkjenning av saksliste ja RS 18 til PS 77 FG

57 Godkjenning av protokoll fra 25.10.2012 ja FG

58 Møteplan 2013 - Miljø-, landbruks og utmarksutvalget ja FG

59 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 (til MLU)

MLU ber formannskapet innstille ovenfor kommunestyret å sette av et årlig beløp 

på minimum kr. 500 000 til primærnæringsfondet. vedtak oversendt FSK. SS

60 Arcitc Trail snøscooterløype Tana - Nesseby. Nytt alternativ. Innledes forh med RBD 7. MLU-leder og rådm deltar IN

61 Kommunal viltforvaltning Til orientering IN

62

Revidering av kommunale målsettinger for elgbestanden i Tana 

(bestandsplanperioden 2011-2014). som foreslått AS

63 Lokalisering av rovviltkontakt Ferdig Vedtak i 3 punkter

Vedtaket oversendt fylkesmannen som søknad. Fylkesmannen v/ Østereng har 

respondert at han vil ta kontakt litt senere. SOH

64

Rullering - Retningslinjer for primærnæringsfond - utsatt fra Miljø-, landbruks- 

og utmarksutvalgets møte 25.10.2012. Vedtatt med noen endringer/tillegg TN

65

Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til kjøp av melkekvote - Tormod 

Nilsen Ja Som foreslått Vedatt 6 mot 1 MSH
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Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv.

66

Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til kjøp av melkekvote - Mari 

Trosten Ja Som foreslått Vedatt 6 mot 1 MSH

67

Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til kjøp av melkekvote- Harald 

Persen Ja Som foreslått Vedatt 6 mot 1 MSH

68 Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til nydyrking - Roy E. Westberg Ja Som foreslått MSH

69

Nina Evjen Anthi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - 

generasjonsskifte - kjøp av gårdsbruk på eiendom gbnr 7/3 m fl. Som foreslått TN

70 Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til tilleggsnæring - Per A. Holm Ja Som foreslått MSH

71

Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond til økt kraftforsyning - Markus 

Heiberg Ja Innvilges med 35 000 Vedattt 4 mot 3 MSH

72

Cecilie Hansen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av 

buskap/oksekalv Som foreslått TN

73 Øystein Dahl - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskebåt Innvilges med 34 100 Vedattt 6 mot 1 LRK

74 Rein Fisk AS - Søknad om tilskudd til fiskefartøy Som foreslått LRK

75 Killi Fisk - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy Som foreslått LRK

76 Referatsaker/Orienteringer - MLU

Skogbrukssjef Tor Håvard Sund og Fylkesskogmester Helge Molvig orienterte om 

siktrydding og utsiktsrydding Saken tas opp i neste møte i MLU IN

77 Høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8 Høringsuttalese vedtatt TN

999 Ny sak: Bedre muligheter for å komme til løypene.
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