
Hjorteviltregion 2 

Aure, Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal,  Smøla og Surnadal 

 

 

Protokoll fra rådsmøte i Hjorteviltregion 2 

 
Tidspunkt:  onsdag 23.03.2022, kl 10.30 
Sted:  Baardshaug Herregård, Orkdal  
Oppmøtt: Orkland kommune, Heim kommune, Hitra kommune, Frøya kommune, Surnadal  
  kommune, Aure kommune. Totalt 28. Deltakere. 
Forfall:  Rindal kommune, Smøla kommune 

 

Sakliste: 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling ble utsendt 10.03.2022. Det kom inn et innspill om å behandle sak 8 om hjorteviltregioner 

etter fylkessammenslåing før sak 4, vedtektsendringer. Hjorteviltregion 2 vil sannsynligvis ikke bli 

gjenstand for store endringer. Innkalling med sakliste godkjennes.  

 

Sak 2. Valg av møteleder og sekretær 

Forslag på Nils Halvor Snekvik som møteleder og Ida Nesset som sekretær. Godkjennes. 

 

Sak 3. Årsmelding 

Det har vært lite aktivitet i hjorteviltregionen som følge av Koronapandemi med tilhørende restriksjoner. 

Det var planlagt et rådsmøte våren 2020 med flere saker til behandling, disse sakene tas med i møtet i 

dag. 

 

Sak 4. Vedtektsendringer 

Forslag til nye vedtekter ble presentert av Nils Halvor Snekvik. 

Det er ulikt syn på hvorvidt det skal åpnes for å tildele en plass på fritt grunnlag fremfor en 

rettighetshaver i hjorteviltregionen. Forslag om å utvide rådet til å åpne opp for 1 representant fra hver 

kommune på fritt grunnlag i tillegg til rettighetshaverne. Godkjennes enstemmig.  

Styret utvides med et styremedlem. Godkjennes enstemmig 

Endringer:  
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− § 8 pkt. 7. ½ godtgjørelse for forberedelse av møtet gjelder for hele styret. Godkjennes 

enstemmig.  

− § 8 nkt. 3 – Endres til viltfond, slik at utgifter kan dekkes både av kommunale og 

fylkeskommunale viltfond.  

− Fylke og kommunenavn i topptekst endres slik at dagens kommunestruktur står gjeldende.  

 

Sak 5. Valg  

Valgkomiteen forslag var gjenvalg Av Nils Snekvik som leder, Anders Ulstad som styremedlem og Ida 

Nesset som sekretær. 

Styret: 

Nils Snekvik leder, valgt for 2 år 

Jan-Einar Gjerde, ikke på valg 

Anders Ulsdal styremedlem, valgt for 2 år 

Ida Nesset sekretær 

Valgkomite: 

Helge Gjerde, valgt for 1 år 

Per Oddvar Størdal, valgt for 2 år 

Ståle Ansnes, valgt for 3 år 

Vedtatt enstemmig. 

 

Sak 6. Styrets forslag til endringer i dokumentet Felles mål og retningslinjer + noe statistikk 

Forslag til endringer i Felles mål og retningslinjer ble fremlagt av styret.  

Endringer i måltall: 

- Punkt 3.2.2, Forslag om måltall Ku/okse i sett-elg endres til 2.0. 

- Punkt 4.2.2 Forslag om måltall kolle/bukk i sett-hjort til 1,3. 

- Punkt 4.24 Forslag om måltall for bukk/spissbukk på 0,4 og mindre. 

Måltallene må kunne variere i den kommunale implementeringen av mål og retningslinjer, basert på 

dagens statur og ønsket målsetting for hver enkelt kommune.  

Godkjennes enstemmig.  
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Sak 7. Arbeidsplan – hva ønsker vi? 

1. Nytt merkeprosjekt for hjort, Hjortmerk 2.0 – Orientering om prosjektet fra Erling Meisingset. 

2. Hjorteviltregion 2 etablerer en gruppe for forprosjekt på 5-6 personer som arbeider frem en 

bestilling som fremlegges for hjorteviltregionen for endelig avgjørelse. Vedtatt mot tre stemmer. 

Styret + Arild Gjertsen + Tor Gjuul + Odd Lykkja 

 

Sak 8. Hjorteviltregioner etter fylkes- og kommunesammenslåing 

Runar Myrvang –  Orientering av hjorteviltregioner, organisering av rådyrjakt- og forvaltning og 

  beitetaksering i regi av Bondelaget.  

- Hjorteviltregion 2 blir Hjorteviltregion 6, med samme kommunestruktur som i dag. Dette passer 

også til felles mål og retningslinjer. Eventuelle endringer av grenser i regionen besluttes av 

regionen selv. 

- Gjennomgang av svar fra spørreundersøkelse om rådyrforvaltning i Trøndelag.  

- Informasjon om hjorteviltprosjektet i regi av Trøndelag Bondelag, med taksering av beiteskader 

på innmark.  

Tiltak for å øke avskyting av rådyr bør løftes frem i Hjorteviltregionen der eksempelvis endring/utviding 

av jakttidsrammer for rådyr kan spilles inn til departement ved neste rullering av jakttidsforskriften. 

Innspill om grense i innlandet for regionen i kommunene i omegn E6. Intensjonen til regionen er å dekke 

årsleveområdet til hjorteviltet. Det sendes inn skriftlig forslag på dette til styret, som tar saken videre.  

 

Sak 9.  Informasjon om prosjektet Agrideer 

Orientering fra forskningsprosjektet Agrideer som skal kartlegge de totale beitetapene og skadene fra 

hjort. 

 

Sak 10. Eventuelt 

- Elgforvaltning, bekymring vedrørende lav avskyting og høy irregulær avgang.  Potensiell sak å ta 

med i rådsmøte ved neste anledning. 

 

 

Møtet ble avsluttet ca. klokken 15.15. 

Ida Nesset, ref. 


