Verdal kommune
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Søknad om godkjenning av rådyrvald Haukå - Leinsmyra
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inga.stamnes@verdal.kommune.no
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Tlf.:

Arkivref:
2018/7915 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Utmarksnemnda

Møtedato
27.06.2018

Saksnr.
15/18

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune godkjenner nytt rådyrvald, «Kulstadvika» i henhold til § 13 i forskrift om
forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.
Inga Berit Lein godkjennes som valdansvarlig representant.
Tellende areal for valdet er 1228 dekar. Valdet gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med
jaktåret 2018.
Omsøkt vald Sørhaugsberget/Leinsmyra (1047 daa) godkjennes ikke.
Omsøkt vald Sjøvollen (548 daa) godkjennes ikke.
Omsøkt vald Haugdal/Haukåa (683 daa) godkjennes ikke.

Vedlegg:
1

Søknad og kart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det er åpnet for jakt etter elg, hjort og rådyr i Verdal kommune. For rådyr er minstearealet i
kommunen 700 dekar.
Godkjenning av vald reguleres av FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt:
§ 9. Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Valdet skal være sammenhengende og ha en
avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende
areal som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg

omfatte annet areal enn tellende areal. Jaktrettshaverne skal oppnevne en valdansvarlig
representant som opptrer på vegne av valdet overfor kommunen.
§ 10. Søknad om godkjenning av vald Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller
rådyr sendes kommunen innen 1. mai.

Vurdering:
Administrasjonen mener omsøkt vald «Kulstadvika» er godt arrondert og oppfyller kravene
oppstilt til vald i hjorteviltforskriften. Følgende eiendommer inngår nå valdet «Kulstadvika»;
63/1, 62/1 og 63/2, med et tellende areal på 1228 dekar.
Angående Sørhaugsberget/Leinsmyra:
Praksis i kommunen angående rådyrvald er at noe innmark kan regnes med som tellende areal,
dette jf. § 8 i hjorteviltforskriften. Valdet Sørhaugsberget/Leinsmyra består seg i all hovedsak av
innmark, det kan derfor ikke godkjennes.
Angående Sjøvollen (547,3 daa) og Haugdal/Haukåa (683 daa):
Kommunens minsteareal for rådyr er 700 daa. Minstearealet setter grense for minste størrelsen
på omsøkte vald. Kommunen har ikke anledning til å fravike fastsatt minstearealet for å få
godkjent vald som har et mindre tellende areal enn 700 da, jf. §§ 6 og 7 i hjorteviltforskriften.
Fravike minstearealet kan en kun gjøre ved tildeling av fellingstillatelser.
Slik det framgår av søknaden, kan det for administrasjonen se ut som søker ikke er klar over de
krav som stilles til arrondering og avgrensning av vald. Dette siden alle eiendommene i
strekningen Leinsmyra nordover til Haukåa er innmeldt på samme søknadskjema. Slik det
fremgår av vedlagte kart og søknad henger ikke valdet Leinsmyra – Haukåa sammen.
Kommunen kan derfor ikke godkjenne det omsøkte valdet i sin helhet. Siden eiendommene er
fordelt på fire områder som ikke er sammenhengende, må de behandles som separate vald.
Det aktuelle valdet «Kulstadvika» er ikke stort nok til å få utarbeidet bestandsplan og/eller
kvotefri jakt jf. § 20 i hjorteviltforskriften. I tillegg er det en andel areal som ikke kan
godkjenne, og hvor det dermed ikke kan jaktes rådyr før eiendommene er formelt innmeldt i
vald. Det oppfordres derfor til å samarbeide med nærliggende eiendommer slik at forvaltningen
av rådyr kan bli bestandsplanbasert. Dette i henhold til nasjonale målsettinger om at mest mulig
av forvaltningen av hjortevilt skal være basert på bestandsplaner.

