Møteinnkalling
Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Dato:
Tid:
Sted:

08.09. - 09.09.2021 Se Program
Dag 1 kl. 10:00 – Dag 2 kl. 08:30
Sirdal Høyfjellshotell, 4443 Tjørhom

Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere
beskjed.
Eventuelle forfall bes snarest meldt til politisk sekretariat på e-post:
politisk.sekretariat@agderfk.no
Representanter som mener seg inhabile i en sak, bes melde fra på forhånd.
Møtet den 9. september går i videopptak og kan følges via direktesending
agderfk.no/nett-tv
Studietur hovedutvalg for næring, klima og miljø 8.-9. september
Dag 1
10.00
11.30
13.00

Det kan bli endringer i programmet
Prestneset i Bygland kommune – presentasjon fra kommunen: «Frå
Prestegard til fyrtårn – innovativ stadutvikling i Bygland».
Innslag fra Olav Grendstad og en matbit
Avgang fra Bygland
Rasteplass Håheller – informasjon om Setesdal Vesthei
Ryfylkeheiene landskapsvernområde v/verneområdeforvalter.
Rundtur (45 min) til dam Roskreppfjorden – informasjon om
kraftproduksjon i Heiområdene v/Rolf Guddal, Sira-Kvina
Kraftselskap.

14.30
15.15
15.45
16.15
16.45
19.00

Avgang
Mat på Kvæven fjellmuseum
Naturbasert reiseliv i Sirdal. Sirdal Safari og Adventure v/Per Øyvind
Grimsby.
Forvaltning og jakt i Njardarheim – v/Geir Hovland og Kristian Eiken
Olsen, Statsskog
Dag 1 slutt. Avgang til hotellet.
Middag på Sirdal høyfjellshotell
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Dag 2
08.30

10.00
11.00
11.30
12.20
14.30

Det kan bli endringer i programmet
Informasjon fra Sirdal kommune, v/varaordfører Isak Liland
 Presentasjon av Sirdal (kraft, reiseliv, forvaltning)
 Oppdrett av ørret
 Erfaringer med prosessen med revisjon av konsesjonsvilkår
for Sira-Kvina
 Kraftsenter, batterifabrikk, datalagring
Behandling av utvalgssaker
Lunsj
Avgang fra hotellet
Oppmøte ved Rådhuset i Tonstad for befaring av Ertsmyra og
Tonstad vindpark
Program slutt. Vel hjem.
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Saksliste

Side

Saker til behandling
38/21

Godkjenning av protokoll fra møte i hovedutvalg for næring, klima
og miljø 20.05.2021

4

39/21

Innspill til revisjon av forskrift om jakt- og fangstider 2022-2028

5

Orienteringssaker
14/21

Uttalelse til søknad om rotenonbehandling av Gillsvann

12

15/21

Eventuelt 09.09.2021 - Hovedutvalg for næring, klima og miljø

13

Kristiansand S, den 27.08.2021

Mathias Bernander
Leder i utvalg
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Saker til behandling

38/21 Godkjenning av protokoll fra møte i hovedutvalg for næring,
klima og miljø 20.05.2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/01481-12
Vjosa Larsen-Ademi

Saksgang
1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø

Møtedato
09.09.2021

Saknr
38/21

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak
Hovedutvalg for næring, klima og miljø godkjenner protokoll fra møte 20.05.2021.

Vedlegg
Møteprotokoll Hovedutvalg for næring, klima og miljø 20.05.2021

Kristiansand, 17.08.2021
Tine Sundtoft
fylkeskommunedirektør
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39/21 Innspill til revisjon av forskrift om jakt- og fangstider 20222028
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/05050-18
Katrine Skajaa Gunnarsli

Saksgang
1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø

Møtedato
09.09.2021

Saknr
39/21

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak
Hovedutvalg for næring, klima og miljø gir sin støtte til de fleste endringene som
foreslås i ny forskrift om jakt- og fangsttider, men ber Miljødirektoratet vurdere å:
1. gi Statsforvalteren anledning til å godkjenne vårjakt på grågås i Agder
2. fjerne kravet om at det skal foreligge forvaltningsplan for grågås for at tidligere
jaktstart skal kunne godkjennes
3. gi fylkeskommunen utvidet myndighet til å godkjenne tidligere jaktstart for
kanadagås og stripegås fra 15 til 20 dager før ordinær jaktstart.
I forslaget som gjelder ærfugl, hvor det er satt opp to alternative forslag i høringen,
støtter hovedutvalget for næring, klima og miljø alternativ 1: at jakttid for ærfugl
oppheves i hele landet. Subsidiært, for alternativ 2, foreslår vi at jakttiden oppheves for
tidligere Aust-Agder fylke.

Vedlegg
Birkenes og Lillesand kommuner - høringsinnspill forskrift om jakt- og fangsttider
2022-28
Kvinesdal kommune - høringsinnspill forskrift om jakt- og fangsttider 2022-28
Informasjon om høring på forskrift om jakt- og fangsttider 2022-2028
Evje og Hornes kommune - høringsinnspill forskrift om jakt- og fangsttider 2022-28
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Sammendrag
Fylkeskommunedirektøren gir sin støtte til de fleste endringene som foreslås i
høringen av jakttidsforskriften som skal gjelde for de neste 6 år, men ber
Miljødirektoratet vurdere enkelte endringer knyttet til jakt på grågås og de fremmede
artene kanadagås og stripegås. Fylkeskommunedirektøren støtter forslaget om at
jakttid for ærfugl oppheves.
Miljødirektoratet har sendt forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og
dun som skal gjelde fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028, på høring.
Fylkeskommunedirektøren mener Miljødirektoratet har gjort et grundig arbeid med
forskriften, basert på et godt kunnskapsgrunnlag. Fylkeskommunen har i tillegg til å
gi innspill til forskriften som nå er på høring, blitt bedt om å oppsummere og
oversende innspill fra kommunene til Miljødirektoratet.
Saksopplysninger
Hvilke arter som kan jaktes på og når artene kan jaktes bestemmes av en nasjonal
forskrift om jakt- og fangsttider. Forskriften revideres normalt hvert femte år.
Miljødirektoratet har nå sendt forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og
dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028, på høring.
Kommuner og lokale organisasjoner hadde høringsfrist 1. juli 2021, mens andre har
høringsfrist 15. oktober 2021. Hovedfokuset ved innspill skal være på foreslåtte
endringer i forskriften, men også andre forhold kan kommenteres. Fylkeskommunen
har i tillegg blitt bedt om å oppsummere innspillene fra kommunene i fylket, og
videresende disse til Miljødirektoratet. Kommunale innspill kan i sin helhet leses i
vedleggene.
Miljødirektoratet forslår følgende endringer i jakt- og fangsttidene:
1. Oppheve jakt på storskarv i saltvann i fylker sør for Trondheimsfjorden i
Trøndelag fylke.
2. Utvidet myndighet til Statsforvalteren til å innvilge jakt på grågås fra 15 til 20
dager før ordinær jakttid, samt myndighet til å åpne for jakt i januar i Viken,
Oslo og Vestfold og Telemark.
3. For ærfugl høres to alternativer:
1) oppheve jakttiden på ærfugl i hele landet
2) tillate jakt på hannfugl av ærfugl i noen fylker i henhold til tidligere
avgrensning* med årlige kvoter fastsatt i tråd med vannfuglavtalen
(internasjonal avtale).
4. Oppheve jakttid for heilo, gråtrost og rødvingetrost i hele landet.
5. Harmonisere jakttider for kråke og ravn slik at det blir likt i hele landet.
6. Korte inn jakttid på røyskatt, og harmonisere denne med jakttid for mår.
7. Utvidet jakttid for de fremmede artene fasan og kanadagås.
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*) Den fylkesvise avgrensing som foreslås er som tidligere, og for Agder sin del vil det si
at forslaget innebærer at det kan jaktes hannfugl av ærfugl i tidligere Aust-Agder fylke.

I tillegg foreslås enkelte endringer som ikke er relevante for Agder. Disse gjelder
kortnebbgås, beverrotte, svartand, eggsanking fra måker og ærfugl, samt
snarefangst av rype.
Høringsdokumenter i saken kan leses her:
www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2021/mai-2021/forslag-til-forskrift-om-jakt--ogfangsttider-2022-2028/
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Fylkeskommunene var invitert til å gi forhåndsinnspill til oppstarten av arbeidet med
revisjon av jakttidsforskriften. Fylkeskommunedirektøren anbefalte Miljødirektoratet,
jf. brev av 19.2.2021, med tillegg i vedtak i hovedutvalget for næring, klima og miljø
fra 25.3.2021, og å be høringspartene om synspunkt på å:
 åpne for vårjakt på ikke-hekkende grågås på innmark
 utvide jakttid for hjort- og rådyrjakt til ut januar
 utvide jakttid for kanadagås i den nasjonale jakttidsforskriften, f.eks. 26.7-23.2
 igjen åpne for felling av voksen skarv
Miljødirektoratet skriver i høringen at forhåndsinnspillene de mottok varierte, og at
ikke alle innspillene ble tatt med videre i forslaget til forskrift slik det foreligger i
høringen.
Vurderinger
Fylkeskommunedirektøren mener Miljødirektoratet har gjort et grundig arbeid med
forskriften, basert på et godt kunnskapsgrunnlag. Faggrunnlaget "Statusoversikt for
jaktbart småvilt" framskaffet i forbindelse med høringen (NINA-rapport 1917), er en
viktig del av beslutningsgrunnlaget for de foreslåtte endringene i forskriften. Det
samme er foreløpige rødlistevurderinger for Rødlista 2021 fra Artsdatabanken og
data fra ulike overvåkingsprogram.
Fylkeskommunedirektørens forslag til innspill er gjengitt nedenfor. Fylkeskommunen
har også blitt bedt om å oppsummere innspillene fra kommunene, og videresende
dette til Miljødirektoratet. Vi har mottatt tre innspill fra kommunene i Agder etter
høringen. Kommunale innspill kan i sin helhet leses i vedleggene. Kommunene
støtter i hovedsak de fleste forslagene til endringer i forskriften, men har enkelte
forslag til endringer.
Storskarv
Kvinesdal kommune foreslår å beholde jakttiden for ungfugl av storskarv. Birkenes
og Lillesand kommuner foreslår å åpne for felling av voksen fugl av skarv med jakttid
ut november. Kommunene mener det er behov for å kunne ta ut mellomskarv (som er
en underart av arten storskarv, omtalt som sinesis) som det er mye av på disse
trakter av landet og hvor det ikke er ønskelig at bestanden øker.
Fylkeskommunedirektøren støtter imidlertid forslaget fra Miljødirektoratet om
oppheving av jaktadgang for storskarv i saltvann. Bakgrunnen for forslaget er knyttet
til at man ønsker redusert jakttrykk for den marine underarten av storskarv (omtalt
som carbo) som er i nedgang og som er ansvarsart for Norge. Underarten er
vanskelig å skille fra mellomskarv under jakt. I tillegg ønsker man en harmonisering
mellom fylker hvor det er tillatt med jakt på toppskarv for å unngå feilaktig uttak av
denne. Over 50 % av alle felte toppskarv er rapportert fra fylker hvor det ikke er
åpnet for jakt på denne arten. Agder er nevnt som et fylke med høy andel ulovlig felte
toppskarv. Selv om bestanden av mellomskarv er i økning mener vi hensynet til
toppskarv og den marine storskarven som er i nedgang må vektlegges, og at det er
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fornuftig å begrense jakt på storskarv i saltvann de neste seks årene slik det er
foreslått i forskriften. I ferskvannslokaliteter er jakt på storskarv primært rettet mot
mellomskarv (sinesis), og det vil fortsatt være anledning til å jakte denne i ferskvann i
Agder.
Gås
Fylkeskommunedirektøren støtter forslaget om utvidet mulighet for Statsforvalteren til
å godkjenne tidligere jaktstart på grågås. I tillegg mener vi det også for Agder bør
åpnes for anledning for Statsforvalteren til å godkjenne jakt ut januar tilsvarende slik
det foreslås for fylkene Viken, Oslo og Vestfold og Telemark. Bestanden av grågås er
i økning i landsdelen, og flere kommuner i Agder har utfordringer med avlingsskader
med grågås tilsvarende slik det er i Vestfold og Telemark.
Videre foreslår fylkeskommunedirektøren av hensyn til jegerne en harmonisering av
tidspunkt for når det kan tillates tidlig jakt på grågås og kanada-/stripegås.
Fylkeskommunedirektøren foreslår at fylkeskommunen får tilsvarende utvidet
mulighet til å godkjenne tidligere jaktstart for kanadagås og stripegås fra 15 til 20
dager før ordinær jaktstart dersom forslaget om grågås blir vedtatt.
Birkenes og Lillesand kommuner mener at jakttiden for grågås og kanadagås bør
utvides med start 25.07 og vare frem til 30.03. Man vil da kunne øke uttaket gjennom
ordinær jakt, og unngå søknader om skadefelling i stor grad. Arten har stor
bestandsvekst langs sør-østlandskysten og påfører landbruket betydelig skade.
Dagens forvaltning gir kommunene mye ekstraarbeid gjennom behandling av
søknader om skadefelling og utarbeiding av forvaltningsplaner.
Fylkeskommunedirektøren mener derimot at en åpning for ordinær jakt så tidlig som i
juli vil kunne være i konflikt med utøvelse av friluftsliv og turisme i landsdelen.
Gjennom adgangen som finnes til godkjenning av tidligere jaktstart vil det kunne
settes vilkår som reduserer denne konflikten. Jakt til utgangen av mars er ikke
ønskelig av hensyn til hekkeperiode for gås.
Kravet i forskriften om at det må foreligge forvaltningsplan oppfattes, slik det er
praktisert, av flere kommuner som rigid. Kvaliteten på forvaltningsplaner varierer, og i
mange tilfeller har det også vist seg vanskelig å få utarbeidet en hensiktsmessig
plan. Slik ordlyden er nå vil kommuner med en mangelfull eller utdatert
forvaltningsplan kunne bli gitt anledning til utvidet jakt, mens en kommune med god
oversikt og god begrunnelse for tidligjakt, ikke har denne muligheten.
Fylkeskommunedirektøren mener Miljødirektoratet bør vurdere å fjerne kravet.
Ærfugl
Birkenes og Lillesand kommuner mener at alternativ 2 i forslaget om endret jakttid for
ærfugl bør velges.
Fylkeskommunedirektøren anbefaler imidlertid alternativ 1 i forslaget om endring av
jakttid for ærfugl; det vil si at jakttiden for arten oppheves for hele landet i de
kommende 6 årene. Ærfugl har status som rødlistet med bakgrunn i en negativ
utvikling for bestanden de senere år. Vi mener det er fornuftig å forsøke å snu denne
negative trenden for en art i tilbakegang slik at vi forhåpentligvis kan få et høstbart
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overskudd av ærfugl for fremtidige generasjoner i Agder. Det er mange faktorer som
påvirker bestandsutviklingen; jaktuttak er et virkemiddel vi kan gjøre noe med.
Subsidiært, dersom alternativ 2 i forslaget blir vedtatt, mener vi det vil være
hensiktsmessig av hensyn til jegerne, oppsyn og jaktorganene å unngå et skille som
følger gammel fylkesgrense. Vi foreslår fortrinnsvis at jakttiden for ærfugl oppheves
for tidligere Aust-Agder fylke. Begrunnelsen er den samme som for alternativ 1.
Øvrige innspill som kommunene har spilt inn
Jakttid for rødvingetrost og gråtrost
Evje og Hornes kommune mener at gjeldende jakttid for rødvingetrost og gråtrost bør
opprettholdes. Jakten på disse artene er viktig som opplæringsjakt, og en kan ikke se
at bestandssituasjonen i Norge tilsier fredning.
Jakttid for kråke
Evje og Hornes kommune og Birkenes og Lillesand kommuner mener at gjeldende
jakttid for kråke bør opprettholdes. Kråkebestanden er stor, og en ser det som viktig
med lang jakttid for å kunne sikre tilstrekkelig mulighet for bestandsregulering.
Jakttid for grevling
Birkenes og Lillesand kommuner foreslår å fremskynde jakttiden for grevling til 10.8
Regionplan Agder 2030
I Regionplan Agder 2030 er det satt mål om å ivareta landskap, naturmangfold,
friluftsområder, landbruksområder, strandsonen og kulturmiljø for fremtidige
generasjoner gjennom utvikling, bruk og vern. Fremtidens Agder er et attraktivt fylke
fordi naturmangfoldet og leveområdene til sårbare arter er ivaretatt samtidig som
naturressursene ivaretas på en bærekraftig måte. Dette betyr blant annet at vi har en
bærekraftig forvaltning av jaktbart vilt ved at vi høster av et overskudd i bestandene.
Arter med rødlistestatus må forvaltes med tanke på å snu en negativ
bestandsutvikling slik at man tar vare på naturmangfoldet og kanskje får et høstbart
overskudd for fremtidige generasjoner.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for Agder fylkeskommune.
Konklusjon
Fylkeskommunedirektøren anbefaler at hovedutvalg for næring, klima og miljø gir sin
støtte til de fleste endringene som foreslås i høringen av jakttidsforskriften som skal
gjelde for de neste 6 år, men ber Miljødirektoratet vurdere enkelte endringer knyttet til
jakt på grågås og de fremmede artene kanadagås og stripegås.
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Fylkeskommunedirektøren anbefaler også at hovedutvalget støtter forslaget om at
jakttid for ærfugl oppheves.

Kristiansand, 24.08.2021
Tine Sundtoft
fylkeskommunedirektør

Anita Henriksen
fylkesdirektør
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Orienteringssaker

14/21 Uttalelse til søknad om rotenonbehandling av Gillsvann
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/17341-1
Kristoffer Øverland

Saksgang
1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø

Møtedato
09.09.2021

Saknr
14/21

Følgende tas til orientering:
Det ble påvist gjedde i Gillsvann i Kristiansand i 2018. Statsforvalteren er
forvaltningsansvarlig for bekjempelse av fremmede arter og har søkt Miljødirektoratet
om rotenonbehandling av vannet. Rotenonbehandling er et drastisk tiltak som vil gi
stor midlertidig skade på naturmangfoldet. Statsforvalteren begrunner søknaden med
at gjedde allerede har desimert en lokal sjøørret og abborbestand og at det er en
reell trussel mot laks i Tovdalselva og Otra.
Administrasjonen i Agder fylkeskommune ga administrativ uttalelse til saken på
grunn av kort høringsfrist. Fylkeskommunedirektøren støttet søknaden, men ga blant
annet konkrete innspill på momenter som bør gjenspeiles i en eventuell tillatelse:
-

Tiltaket må revurderes dersom det viser seg at gjedde allerede er spredt
naturlig via Topdalsfjorden eller på annen måte i området.
Vi forutsetter at det gjøres tiltak for å reetablere det stedegne naturmangfoldet
dersom deler av dette ikke (med overveiende sannsynlighet) kan forventes å
reetableres naturlig.
Gjennomføringen av tiltaket må følges av god informasjon til allmennheten
gjennom fysiske oppslagsskilt, kunngjøringer og informasjon på ulike digitale
flater.

Uttalelsen er i sin helhet vedlagt saken sammen med søknaden fra Statsforvalteren.

Vedlegg
Uttalelse til søknad om utslippstillatelse - rotenonbehandling av Gillsvann i
Kristiansand kommune
Søknad om rotenonbehandling
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15/21 Eventuelt 09.09.2021 - Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/01481-13
Vjosa Larsen-Ademi

Saksgang
1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø

Møtedato
09.09.2021

Saknr
15/21

Behandling i hovedutvalg for næring, klima og miljø
Følgende saker ble tatt opp:
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