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Svar - klage på saksbehandling - brudd på viltloven med tilhørende forskrifter og 
kommuneloven 

Oppfølging av brev fra Sjøtun / Sandneshamn utmarkslag
Tromsø kommune mottok 19.03.21 brev fra Sjøtun Sandneshamn utmarkslag. Brevet omtaler en 
rekke forhold ved viltforvaltningen og viltnemnda i Tromsø som ikke blir utført korrekt, etter 
utmarkslagets syn.
Flere momenter i brevet tar utgangspunkt i at den viltnemnda etter avsenders syn er å betrakte som et 
kommunalt utvalg på linje med andre slike. 
Flere av de korrekt påpekte forholdene, som uregelmessig postlisteføring og klarering av korrekt 
delegasjon av ansvar etter viltloven er nå rettet opp, og andre vil bli gjennomført i løpet av 2021.
Svar på noen momenter i mottatt brev.

Om manglende plan for forvaltning av elgbestanden. 

Vil komme på høring i løpet av 2021. Kommunen mener for øvrig at med om lag 90% av tellende 
elgareal i kommunen omfattet av godkjente 5- årige bestandsplaner med tydelige mål, så er 
målsettingen for elgforvaltningen i Tromsø ganske tydelig, om enn ikke å finne i et eget plandokument 
pr i dag. I 2020 og 2021 gjennomføres det beitetakst i Tromsø, som vil være med å gi grunnlag for 
vurderinger i denne planen.

Forskrift om adgang til jakt etter elg i Tromsø.

Denne finnes her: 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2014-05-28-1985?q=Troms%C3%B8

Om viltnemndas rolle og anledning til vedtak.

Viltnemnda i Tromsø kommune har til nå ikke operert på helt samme vis som kommunens andre 
utvalg og råd, og har pr i dag ikke noe gjeldende eget reglement. Et forslag til midlertidig reglement ble 
utarbeidet i 1992, da kommunene overtok fra Staten ansvaret for den lokale viltforvaltningen 01.01.93. 
Det ble da forberedt en Naturforvaltningsnemnd, der tidligere statlig viltnemnd inngikk, med forslag til 
reglement. Naturforvaltningsnemnden ble ikke noe av, og viltnemnda som opererte i 1992 ble vedtatt 
videreført fra 01.01.93, uten noen bestemmelser om reglement i saken. 

Det lages for tiden nytt reglement for viltnemnda, slik at nemnda blir tilpasset gjeldende reglementer 
for råd og utvalg i Tromsø kommune. Nytt reglement vil sannsynligvis bli vedtatt i løpet av første 
halvdel av 2021. 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2014-05-28-1985?q=Troms%C3%B8
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Eventuelle klargjøringer av delegasjoner vil bli gjennomført som en del av prosessen. Som avsender 
skriver, viltloven er pr i dag delegert til Seksjon for byutvikling, hvorunder kommunens viltansvarlige og 
sekretær for viltnemnda også jobber, i enhet for klima, miljø og landbruk.

Om postlister og møteplaner

Postlister for viltnemnda er nå oppdatert i saksbehandlingssystem, tilbake til 010120, og post inn og ut 
vil fremover bli synlig på vanlig måte, i tråd med det nye reglementets innhold. Viltnemnda er nå 
synliggjort i oversikten over politiske møteplaner. Viltnemnda har ikke fastsatte møteplaner, men 
avholder 4-5 møter i året etter behov. Møteinnkalling / sakspapirer vil bli lagt ut når de sendes ut til 
nemndas medlemmer, og referater i etterkant.

Postliste og treghet

Det er kjent at det dessverre ofte er noe treghet i registreringen av post inn og ut i kommunens 
postsystem. Kommunen arbeider kontinuerlig med å bedre dette. 

Viltfondet 

Viltfondet administreres av viltansvarlig i kommunen, men ingen utgifter legges til fondet uten at det er 
behandlet som sak i viltnemnda, etter de reglene som forskrift for Viltfond inneholder.  Viltfondet er 
kontomessig plassert under enhet for klima, miljø og landbruk, seksjon for byutvikling og er som nevnt 
ikke synliggjort særskilt i kommunens årsregnskap.
Forskrift om viltfond: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-15-537
Regnskap for viltfondet vil fremover bli tilgjengelig i årsrapporten for viltnemnda.

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.  

Med vennlig hilsen

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

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-15-537

