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Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Verdal kommune støtter forslaget til ny forskrift om jakt- og fangsttider.

Vedlegg:
Høringsbrev og høringsnotat (DN)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
DN viser til at jakttider for de fleste viltarter har funnet en akseptert form, og at det derfor ikke
er behov for omfattende endringer ved denne revideringen. De endringer som er foreslått er i
hovedsak pga endrede bestandsforhold, og bedre biologisk kunnskap om de enkelte viltarter.
Når det gjelder lirype og fjellrype viser DN til at grunneierne kan og bør regulere uttaket lokalt.
Den viktigste endringen er at jakta på hjort foreslås utvidet i begge ender til 1.9 – 23.12:
” DN foreslår også å utvide den ordinære hjortejakta i etterkant av dagens jakttidsslutt, slik at den
varer til og med 23.12. Mange fylkesmenn og nå fylkeskommuner har utvidet jakttiden frem til jul
i den 5 års perioden som har gått. Ved å fastsette en lengre nasjonal jakttid som varer til og med
23.12, blir jakttiden oversiktlig og ensartet for hele landet. Kommunene og fylkeskommunene kan
da legge mer ressurser i arbeidet med den generelle forvaltningen av hjort i stedet for å fokusere
på søknader vedrørende utvidelse av jakttida. Over 30 % av kommunen har i følge lokale
forskrifter på lovdata utvidet jakttiden for hjort. Dersom man ser på store hjortefylker som f.eks
Hordaland har 50 % av kommunene med åpning for hjortejakt utvidet jakttiden, mens i SørTrøndelag har over 60 % av kommunene utvidet jakttiden for hjort. I Møre og Romsdal og Sogn
og Fjordane har alle kommuner med hjortejakt utvidet jakttida. ”

Det vises eller til bestandsutvikling og skadeutvikling for hjort. Andre endringer som gjelder
arter med betydning for vår del av landet: To arter foreslås tatt ut av lista pga status nær truet i
rødlista – det gjelder fiskemåke og svartand. Utover dette foreslås ekorn tatt ut av forskriften og
jakttiden for rugde nedkortes.
Høringsfristen er 15.september.

Vurdering:
En deler DN’s vurderinger om at hovedlinjene bør ligge fast. Den viktigste forbedringen er
utvidelsen av jaktrammen for hjort. Når det gjelder elg så er det anledning til utvidelse av
jakttiden i dag for de kommuner som har bestandsmessige og forvaltningsmessige begrunnelser.
Fellingsprosentene er også høye innen dagens jaktrammer i motsetning til for hjort.
Kortnebbgås er en utfordrende art i Innherred. Det foreslås ikke endringer for denne (10.8 23.12). Vårjakt har vært nevnt av noen som tiltak, som innspill til høringen kan det dog ikke
forventes å bli tillagt vekt.

