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Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til § 19 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan elg for Valdet
nedre Verdal for perioden 2013-17 med en samlet tildeling på 445 valgfrie dyr for perioden.
Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved
vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent
bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.
For 2013 tildeles valdet nedre Verdal 6 hjort fordelt på 2 kalv (1/2 år), 2 voksne hunndyr (1 ½ år
og eldre) og 2 voksne hanndyr (1 1/2 år og eldre). Tildeling gis i medhold § 21 i Forskrift om
forvaltning av hjortevilt og kan påklages iht forvaltningslovens regler.

Vedlegg:
Bestandsplan Nedre Verdal
NTFK - Elg i Nord Trønderske kommuner 2013 (hjorteviltregion 1),
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Evaluering av forrige bestandsplanperiode sak 5/13 utmarksnemnda (se
http://www.verdal.kommune.no/Tjenester-a-a/Natur-og-miljo/Naturforvaltning/Utmarksnemnda/20130220/)

Saksopplysninger:
Noen eiendommer (139/1,139/2, 141/1) i jaktfelt Skrove/Hjelde har blitt inkludert i tellende
areal siden forrige planperiode. En økning på ca 2500 da.
Planen innebærer en økning av kvote på 4 dyr pr år, men fordeling på kjønn/alder er uendret i
forhold til forrige bestandsplan.
Vurdering:
Saken blir å behandle etter § 19 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Bestandsplan for elg og
hjort:
«Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et
bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på

minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og
plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være
i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. § 3.
For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten
årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi
en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr.
Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig
uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan,
herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.»
Valdet har levert en svært godt gjennomført bestandsplanperiode i sin 4 årige plan som endte i
2012. Det legges opp til uttak av 4 dyr ekstra pr år. Økt areal tilsier i seg selv 1-2 dyr ekstra pr
år. Videre er det slik at Vinne/Ness er den del av området som har hatt høyest fellingsprosent, og
valdet mener selv det er rom for noe økt uttak der pga trekkelg. Fellingsprosenten er ikke
utnyttet 100 % av valdet i forrige bestandsplanperiode, og hvorvidt økt tildeling gir økt felling
gjenstår å se. NTFK’s analyse antyder at det kan være ønskelig med et noe høyere uttak i
kommunen. Samlet sett vurderes det forsvarlig og innenfor kommunale målsettinger å innvilge
en 5 årig plan, med omsøkt tildeling/fordeling. En lang planperiode gir gode muligheter for
evaluering og evt kursjustering underveis.
Tildeling av hjort gis i medhold av Forskrift om hjortevilt og bever § 21. Det har vært felt 0-1
dyr om året de siste årene. Tildelingen er som tidligere år og har et praktisk element slik at
aktuelle jaktfelt skal ha formell tillatelse til å felle dyr.

