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Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 16 godkjennes bestandsplaner for elg og
hjort for valdet Øvre Verdal for perioden 2018-2021. Valdet tildeles totalt 720 elg og 200 hjort
for kommende fireårs periode.
Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse dersom en
eventuell beitetaksering skulle tilsi det, samt ved andre 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, i henhold til § 16 i
hjorteviltforskriften.
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Bestandsplan hjort Øvre Verdal
bestandsplan elg Øvre Verdal

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Ny kommunal målsetting for hjortevilt for perioden 2018-2021 ble vedtatt av utmarksnemnda
den 30.05.18. Denne overordna målsettingen er rammeverket for bestandsplanene
valdene/bestandsplanområdene skal utforme og levere til godkjenning. Grunnet en økning i
antallet påkjørte hjortevilt og problematikk med elg og hjort som ødelegger og beiter på
rundballer er det et sentralt ønske fra kommunens side at hjorteviltbestandene ikke skal øke i
kommende planperiode.

Øvre Verdal har satt opp en avskytningsplan hvor målet er å felle 180 elg og 50 hjort årlig. Dette
er i tråd med kommunal målsetting. For elg har valdet hatt et svært godt fellingsresultat de siste
årene. For hjort har fellingsresultatet variert noe, men de siste to årene av forrige planperiode
(2016 og 2017) var fellingsprosenten på henholdsvis 95,5 og 91 %.
Både for elg og hjort er avskytningsprofilen administrasjonen har skissert i kommunal
målsetting fulgt.
Vurdering:
Bestandsplan for elg og hjort skal vurderes opp etter § 15 i hjorteviltforskriften. Vald eller
bestandsplanområder som disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet
kan søke kommunen om godkjenning av en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for elg
og/eller hjort. Bestandsplanen skal inneholde mål for bestandsutviklingen, i samsvar med
kommunens mål. Bestandsplanen skal også inneholde en plan for den årlige avskytingen i antall
dyr, som et minimum fordelt på kategoriene kalv, voksne hunndyr og voksne hanndyr, samt
spissbukk for hjort.
I følge Hjorteviltforskriftens § 16 kan kommunen trekke godkjenningen tilbake og tildele nye
fellingstillatelser dersom arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering,
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. Frist
for kommunen til å trekke godkjenningen tilbake er 1. april.
Både bestandsplanen på elg og hjort er i tråd med vedtatt kommunal målsetting for hjortevilt
2018-2021.

