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Svar på Svar på brev fra kommunen datert 06.04.2021 vedrørende klage - brudd på 
viltloven med tilhørende forskrifter, kommuneloven samt forvaltningsloven 

Tromsø kommune mottok 14.04.21 brev fra Sjøtun/Sandneshamn utmarkslag med videre 
bemerkninger til kommunens manglende mål for elgforvaltning, viltnemda og annet.

De påpekte manglende møtedokumentene er nå synliggjort på rett plass.

Ang viltnemnda og møteplan, så er det fra politisk sekretariat opplyst at viltnemnda selv kan vedta en 
møteplan. Når nytt reglement for viltnemnda vedtas av kommunestyret i juni, med samtidige 
nødvendige korrigeringer i kommunens delegasjonsreglement, så vil viltnemnda gjøre dette for 
perioden fremover, og den vil bli synliggjort med andre utvalg og nemnder.

Ang manglende kommunale mål for elgforvaltningen, så tar kommunen kommentarene til orientering. 
Som skrevet i siste brev, så er det et mål å ha et plandokument klart til høring i løpet av 2021. Inntil da 
må de vedtatte bestandsplanene, og den kontinuerlige kontakten med valdansvarlige og 
bestandsplanstyrer være tilstrekkelig.

Rundt vår begrunnelse for å opprettholde viltnemnda så har vi ikke ytterligere kommentarer utover at 
Sjøtun / Sandneshamn utmarkslag nok har lest i overkant mye inn i vår vurdering sist:

«Om viltnemndas rolle og synlighet.
Kommunen tar Sjøtun-Sandneshamns meninger om viltnemdas rolle til orientering.
Tromsø kommune vurderer det slik at det er nyttig og faglig fornuftig å fortsette ordningen med 
kommunal viltnemnd. Viltnemnda bidrar med faglig og lokal kunnskap, og til faglig og politisk 
fundering av arbeidet og vedtakene som utføres av kommunens viltansvarlige.»

Det er et faktum at viltnemndas medlemmer i større grad enn andre utvalgsmedlemmer gjerne har hatt 
bakgrunn, interesse for, og erfaring med utvalgets fagområde, altså viltforvaltning lokalt. Hvorvidt det 
fortsetter å være slik er ukjent, men pr i dag vurderer administrasjonen det uansett som å være en 
styrke at nemnda innehar denne erfaringen og interessen.  
Sakene til viltnemnda utredes, lages og forberedes uansett som enhver annen sak av 
administrasjonen, og vurderes på vanlig vis av viltnemnda som politisk organ. 

Ang kommentarer om sak om redusert minsteareal, så merker vi oss utmarkslagets kommentarer, og 
er innforstått med at saksgangen kunne vært raskere og bedre, men den praktiske løsningen, med 
midlertidig fastsatt redusert minsteareal for 2021 løser utfordringene for året, og det vurderes ikke som 
noen ulempe at man får enda en sesong med sett-elg data, og fellingsstatistikk å forholde seg til, når 
en ny bestandsplan skal utarbeides. Viltansvarlig i kommunen har snakket med leder for 
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bestandsplanstyret rundt dette, og har oppfattet at løsningen er akseptabel. 

Ang lang saksbehandlingstid for saken rundt påskytinger under jakta på Breivikeidet høsten 2020, så 
er det korrekt at saken har tatt for lang tid, og viltansvarlig beklager dette. 
Utover det har vi ingen kommentarer, da vi ikke anser Sjøtun/ Sandneshamn utmarkslag som noen 
relevant part i denne. Den fremtidige utviklingen i denne saken vil bli synliggjort offentlig der det er 
påkrevet, ellers forholder kommunen seg til partene. En eventuell beslutning om anmeldelse vil bli tatt 
av administrasjonen i kommunen. 

Anja Johnsen Bo Eide
Fung enhetsleder Klima og miljørådgiver
Seksjon for byutvikling, Klima, miljø og landbruk

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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