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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen kan ikke se at søknaden fra A/S Værdalsbruket beskriver særlige bestands-,
forvaltnings- eller næringsmessige forhold som tilsier endring av jakttiden for hjort i Verdal på
nåværende tidspunkt.
En anbefaler at spørsmålet tas opp til vurdering/innspill i forbindelse med høringen knyttet til
neste jakttidsramme dvs f.o.m. 2012.
Søknader om endret jakttid skal fremmes av kommunen, eller subsidiært støttes av kommunen.
Dette innebærer at søknaden ikke kan fremmes til Fylkesmannen. Dette er juridisk sett ikke et
enkeltvedtak, og kan derfor heller ikke påklages (jfr Forvaltningslovens §§ 2 og 28).

Vedlegg:
Søknad om forlenget jakttid på hjort fra AS Værdalsbruket, 18.12.09
Saksopplysninger:
Værdalsbruket søker om forlenget jakttid til 23.12 med virkning f.o.m. 2010, og ber om
kommunens uttalelse.
Skader på skog, beitetrekk mellom Verdal og Snåsa, lav fellingsprosent og næringsmessig
betydning i en stille periode oppgis som hovedårsaker til søknaden.
Vurdering:
Søknaden blir å behandle etter forskrift om jakt og fangstider § 3, og myndigheten ligger hos
Fylkesmannen. Fra § 3 a:
”a. Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg og hjort til 23. desember
når det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov. Det skal framgå
av søknaden hvilke hensyn som ønskes ivaretatt, hvilke deler av arealet som omfattes av
driftsplaner, tiltak for samjakt og hensyn til øvrig friluftsliv. Kommunen skal også søke
samarbeid med nabokommuner før søknad fremmes for fylkesmannen. Arealet med utvidet

jakttid bør omfatte hele kommunen. Fylkesmannen kan av hensyn til andre brukere av utmarka
innskrenke jakttiden for elg og hjort som for eksempel utsette starttidspunkt, framskyve
avslutningstidspunkt og innføre opphold i jakta. Dette kan gjelde hele eller deler av kommunen.
Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg og hjort til 31. januar
i hele eller deler av kommunen der skadegjørende trekkende bestander av elg og/eller hjort
medfører vesentlige beiteskader. ”

Forskriftens ordlyd skal oppfattes slik at det enten er kommunen som må søke, eller at
kommunen må stille seg bak en søknad. En evt endring av jakttid må gjelde hele kommunen.
Når det gjelder argumentene for en forlengelse så vurderes de slik:
Skader på skog. Det har vært svært få bekymringsmeldinger til skogforvaltningen i kommunen
som gjelder skader på skog av hjort (og elg). Værdalsbruket har så langt ikke rapportert om
noen. Kommunen har ved befaringer observert skader i ungskog av gran i kjerneområdet for
hjort i Vuku området. Dette har hatt forholdsvis begrenset geografisk utbredelse. For jordbruk
har det blitt rapportert noe skader på lagrede rundballer gjennom årene. Den må forventes at
skadeomfanget vil øke innen både jord- og skogbruk, men det er pr i dag ingen ”særlig”
problemstilling i kommunen.
Beitetrekket er nylig dokumentert, men hvor stor del av stammen som dette omfatter er usikkert.
En varig endring av jakttiden bør uansett ikke bygge på erfaringen med et års forsinket
tilbaketrekk fra Snåsa.
Fellingsprosenten for hjort er et dårlig kriterium for jaktutnyttelsen. Før Verdal ble samlet i 2
vald så var det mange små vald/jaktfelt som de fleste hadde tilgangen til å skyte hjort dvs en
fellingstillatelse, som sjelden fikk uttelling. Tildelingen av hjort er fortsatt mer ett uttrykk for
fordelingen av retten til å skyte hjort, og i mindre grad en tallfaktor som sier noe om antallet
som bør felles. Fortsatt har man manglende kunnskap om antallet dyr som bør tildeles, da
hjorteforvaltningen ikke har bestandsmodeller iht cersimsystemet. Kommunen har tatt initiativ
til både vårtelling og sett hjort (totaltall) under jakt for å øke kunnskapen. Det er basert på dette
indikasjoner om at stammen har økt noe de siste 3-4 årene.
Næringselement. Muligheten for guidet jakt og belegg i en stille periode. Dette er i
utgangspunktet forhold som er ”almengyldige” i den forstand at det kan argumenteres for dette i
alle kommuner som har hjort av noe omfang. Rådmannen kan ikke se at det derfor er å betrakte
som et ”særlig” næringsmessig forhold. Værdalsbruket disponerer dessuten såpass store areal at
man i noen grad kan forbeholde enkelte områder/perioder til kun hjortejakt for å bedre
jaktutteling samt utvikle spesielle utmarksprodukter knyttet til dette.
Kommunen har de siste år mottatt Fylkesmannens vedtak angående en rekke søknader under
henvisning til § 3. Etter det vi har erfart har ingen av disse fått medhold da søknadene har vært
for dårlig begrunnede. Søknaden fra Værdalsbruket vurderes til å være i samme kategori.
Avslutningsvis. Verdal slutter pr i dag hjortejakten senere enn de fleste kommuner i fylket, da
denne varer helt til utgangen av november og ikke til 15.11 som for de fleste andre. En er i dag
midt i gjeldende jakttidsramme som gjelder fra 2007 til t.o.m. hjorteviltjakta 2011.
Hjortestammen forventes å øke de nærmeste 10 årene i Norge, og det kan godt bli aktuelt med
endringer av jakttidene i framtiden. Det er naturlig at slike innspill fremmes ved høringen av
nest jakttidsramme. Før den tid støttes tanken om at dette diskuteres i egnede fora, f.eks i møte i
hjorteviltregion 1.

