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Rådmannens forslag til vedtak:
Utmarksnemnda mener resultatene i 3 gjennomførte år av bestandsplanen i Nedre Verdal vitner
om god og målrettet elgforvaltning, og vil oppfordre til at samme gode fokus holdes også i det
avsluttende året av bestandsplanen.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Nedre Verdal har gjennomført 3 av 4 år i sin bestandsplanperiode for elg, og det er naturlig å
vurdere hvordan resultatene ligge an iht målsettingene i planen.
Slik er fellingen (kilde: hjortevilt.no) :

År
2009 2010 2011
90 85 85
Tildelt totalt
Felt Hannkalv 15 16 21
16 11 15
Felt Hokalv
Felt Hanndyr 1,5 år 12 16 10
10 11
Felt Hodyr 1,5 år 9
9
14
Felt Hanndyr Eldre 7
6
10
Felt Hodyr Eldre 8
67 68 81
Felt totalt

År
Fellingsprosent

2009 2010 2011
74,4 80 95,3

Mål (2009 - 2012) og resultat (2009 - 2011) :
Eldre hanndyr (1 ½ år og eldre) : maks uttak 55 % - oppnådd 55,7 %
Eldre kyr maks uttak 12 % - oppnådd 13,8 %
Kalv og ungdyr, minst 65 % uttak – oppnådd 75 %
Kalv , minst 35 % uttak, oppnådd 43,5 %
Sparing av eldre okser første jaktuke – ikke evaluert.
Skjev kjønnsfordeling (for mange hanndyr) i uttaket av 1 ½ årringer er ofte et problem. Dette
inngår ikke i planen, men resultatet er 54 % hanndyr og 46 % hunndyr.
Vurdering:
Resultatene synes generelt å være svært gode. Når det gjelder mål for uttaket av eldre hanndyr
og eldre ku er kravene i bestandsplanen noe strengere enn for Øvre Verdal. En ku avskyting
mellom 10 -15 % regnes som en god rettesnor. Kravet for nedre Verdal er trolig satt for å få opp
produksjonen i noen områder som har hatt litt svak utvikling. Kjønnsfordelingen for 1 1/2
årringer er rimelig god, og et godt resultat for 2011 bidro til det.
Kravet til uttak av kalv er forholdsvis moderat (35 %), men er oppnådd med god margin så
langt.

