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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 26.05.2020:
Landbrukssjefen var til stede under behandlingen for å kunne besvare spørsmål.
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Det bør vurderes å innarbeide mål for særskilte tiltak for varsling av jakten
og minimering av jaktsesongen samt jakt i helgene som følge av at
jaktsesongen er utvidet.
2. I tillegg til de nevnte høringsinstansene, sendes saken også på høring til
miljø og friluftsorganisasjoner i Ås.
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Målsettingen vedtas med følgende endringer:
1. Det skal innlemmes punkt som hensyntar et ønske om å unngå skyting av
bare kalv eller bare mor i perioden med kalver. Dette må også hensyntas
ved tildeling av kvoter.
2. Det innlemmes punkt om at innsats og tiltak i ettersøk etter skadet vilt bør
styrkes.
3. Kommunen skal ikke gi tillatelse til oppdrett av hjort og dåhjort etter
viltforskriften § 4-6
Votering:
SVs forslag:
1. ble nedstemt 6-3 (1MDG, SV, R)
2. ble enstemmig vedtatt
MDGS forslag:
1. ble vedtatt 6-3 (2H, V)
2. ble enstemmig vedtatt
3. ble vedtatt 8-1 (SV)
Rådmannens innstilling med vedtatte forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 26.05.2020:

Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
1430 Ås
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00
64 96 20 19

Org.nr.
Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
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Forslag til målsettinger for utvikling av hjorteviltbestandene i Ås kommune 20212025 sendes ut på høring med følgende tillegg:
1. I tillegg til de nevnte høringsinstansene, sendes saken også på høring til
miljø og friluftsorganisasjoner i Ås.
2. Det skal innlemmes punkt som hensyntar et ønske om å unngå skyting av
bare kalv eller bare mor i perioden med kalver. Dette må også hensyntas
ved tildeling av kvoter.
3. Det innlemmes punkt om at innsats og tiltak i ettersøk etter skadet vilt bør
styrkes.
4. Kommunen skal ikke gi tillatelse til oppdrett av hjort og dåhjort etter
viltforskriften § 4-6

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 6. juni 2020
Kim Madsen Pham
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