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Rådmannens forslag til vedtak:
Resultatet for elg/hjortejakta i 2009 tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
Det ble felt 209 elg mot 229 i 2008 og 231 i 2007. En fellingsprosent på 84 %. Dette er en
tilbakegang på 20-25 dyr i forhold til et over år svært stabilt uttak. Tilbakegangen er likevel ikke
dramatisk. Verdal er nå inndelt i to vald nedre og øvre Verdal. Fellingsprosenten hos disse er på
henholdsvis 74 % og 90 %. Innen nedre Verdal er det særlig Volhaugen som har tilbakegang i
felling. Det skyldes en villet reduksjon da det har vært enighet om å redusere kvotene fra det
tallet bestandsplanen ga adgang til. Dette er også i tråd med det kommunen har anbefalt.
I en godt fungerende elgbestand, der en ønsker stabilt god produktivitet så foreligger disse
anbefalingene for avskytningen over tid (bestandsplanperiode) :
1. Kalver og 1 ½ årringer bør utgjør minst 65 % av total felte elger.
2. Kalv bør utgjøre minst 40 % av totalt felt kvote.
3. Eldre kyr bør ikke overstige 15 % av felt kvote.
4. Hanndyr 1 ½ år og eldre bør ikke overstige 60 % av felte eldre dyr
Resultatet for 2009 ble slik i forhold til disse faktorene :
1. 67,4%
2. 46,4 %
3. 13,4 %
4. 58,9 %
Isolert sett har derfor 2009 en bra og sunn fordeling, men forbehold om variasjoner innen vald.
Andel kalv i avskytningen er også en faktor som vektlegges både mhp produktivitet og uttrykk
for en god kjønnsfordeling. Kjønnsfordelingen blant felte kalver var 54,6 % (63,7 % i 08, 61,9

% i 07) hann og 45,4 % hunn. Forskning har vist at ved en normal/gunstig kjønnsfordeling i
bestanden, det vil si mange og store okser, blir nesten 3 av 4 fødte kalver oksekalver. Dersom
fellingsresultatet er et uttrykk for eksisterende kjønnsfordeling i marka så gir det uttrykk for at
ku/okse forholdet er akseptabelt de siste år.
Kjønnsfordelingen mellom 1 ½ årringer har generelt en tendens til å medføre for stor felling av
hanndyr. For 2009 er den 59 % av aldersegmentet. I 2008 var det 56 % og i 07 59 %. Verdal er
en av de få kommuner i fylket som har forlenget jakt. Dette åpner for beskatning av trekkelgen
fra Sverige som kommer til vinterbeiter i Verdal senhøstes. De siste år har ca 20 % av uttaket
skjedd i november. For 2008 er tallet 18 %. Dette vurderes som en bra utnyttelse av jakttidene
og trekkelgbestanden, selv om ikke alle elger er felt i de sydlige delene av kommunen hvor
trekkelgen er viktigst.
For hjort ble det i 2009 felt 28 dyr (20 i 08, og 23 i 07), alle i valdet Øvre Verdal med unntak av
ett dyr. 2009 har det høyeste registrerte tallet for felte hjort i kommunen noensinne, men er ikke
mye over snittet de siste 5 år.
Vurdering:
2009 synes å ha gitt et tilfredsstillende resultat. De utfordringer som er for elgbestanden i deler
av nedre Verdal er blitt håndtert ved egenpålagte kvotereduksjoner av rettighetshaverne.

