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SAK 4/19 Arbeidsutvalget til Viltnemnda og klagesak 19/0192 samt e-post datert
23.mai kl. 09.40.56
I ovennevnte sak er det noen forhold NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) og Drøbak-Frogn lokallag ikke helt forstår. Dette ber vi om utførende forklaring på. I tillegg er
flere av våre tidligere spørsmål i saken ennå ikke besvart. Dette ber vi om svar på.
Viltnemndas arbeidsutvalg har fattet følgende enstemmige vedtak (sak 4/19): Steinar Agnor gis
tillatelse til skadefelling av inntil tre grågås på eiendommen Digerud Nordre gnr 58 bnr 2 i perioden 20.05.2019-21.06.2019. Før gås felles skal skremmeskudd være forsøkt.
Vi har fått oversendt (udatert) Frogn kommunes vedtak. Det framgår imidlertid ikke av vedtaket
hvilke medlemmer som deltok, tid og sted for møtet og eventuelle e-poster som har vært utvekslet
mellom medlemmer og administrasjonen.
Drøbak-Frogn lokallag sendte klage til Frogn kommune på vedtaket 24.05.2019. kl. 14.40. Rett i
forkant ba lokallaget (via e-post) om møte med Frogns ordfører Odd Haktor Slåke og enhetsleder i
administrasjonen, Anne-Bergitte Thinn. I e-post fra Thinn er det seinere bekreftet at det også fra
Frogn kommunes side er formålstjenlig med et slikt møte helt uavhengig av vår klage. Likevel har vi
ikke mottatt invitasjon fra kommunen om møte. Dette er nå mer enn sju uker siden.
I to e-poster 24.05.2019 bekrefter kommunen å ha mottatt supplerende opplysninger, og at det skal
fore-tas klagebehandling samme dag (fra Eli Moe og Anne-Bergitte Thinn). Klagen er behandlet
27.05.2019. og det foreligger et nytt vedtak i arbeidsutvalget. Klager har fått delvis medhold.
Drøbak-Frogn lokallag ba 27.05.2019 om å få opplysninger om tid, sted, medlemmer osv. også fra
dette møtet. 16.06.2019 purret lokallaget på forespørselen av 27.05.2019, og 17.06.2019 mottok vi
et slags svar fra kommunen, der det henvises til servicetorget. Det var ikke svar på våre gjentatte
spørsmål, og 17.062019. ble det sendt ny purring med anmodning til administrasjonen om å levere
de etterspurte opplysningene.

18.06. svarer Eli Moe følgende via e-post:
Hei igjen! Som tidligere nevnt er utsending av sakene til behandling og alle voteringer
journalført. Dersom du ønsker eksakt tidspunkt for den enkelte votering mv. ber vi deg ta
kontakt med servicetorget for å få tilsendt alle dokumenter på saken.
Sak om skadefelling ble sendt fra rådmannen til behandling i Viltnemndas arbeidsutvalg
22.5.2019 kl 15:37. Så snart alle voteringer var mottatt ble vedtaket sendt ut, per e-post
23.5.2019 kl 11:41.
Sak om klage på skadefelling ble sendt fra rådmannen til behandling i Viltnemndas
arbeidsutvalg 25. mai kl 11:46. Så snart alle voteringer var mottatt ble vedtaket sendt ut, per
e-post 27.5.2019 kl 11:40. Det var utvalgets faste medlemmer som voterte i begge saker.
Vi håper at du nå har fått den informasjonen du trenger. Klage fra NOF OA er for øvrig
mottatt og journalført, og vil tas opp til behandling i Viltnemndas arbeidsutvalg i neste møte.
Til dette har vi følgende kommentarer:
1) Etter det vi ser ble dokumentene sendt 22.05.2019 til Viltnemndas arbeidsutvalg, og
«møtet» ble avholdt 23.05.2019 med vedtak fattet kl. 11.41. Her har kommunen faktisk gitt
tillatelse til å skadefelling med tilbakevirkende kraft, siden vedtaket gjaldt felling av inntil
fem gjess i perioden 20.05.–25.05.2019.
2) Like besynderlig er det at vi mottok vedtaket 23.05.2019 kl. 09.40, altså 2 timer før vedtaket
angivelig er fattet.
Begge disse forholdene krever vi at kommunen gjør grundig rede for.
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