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Utmarksnemnda i Verdal kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune søker med dette N-Trøndelag fylkeskommune om endringer i forhold til den
sentralt fastsatte jakttid på elg og hjort.
Friperioden i dagene mellom 1 og 10.10 er godt innarbeidet forvaltningsmessig i kommunen, og
ønskes videreført for både elg og hjort.
Påvirkningen av trekkelg i Verdal er godt dokumentert i 2 merkeundersøkelser. Det er ikke
dokumentert negative effekter av forlenget jakt i kommunen. Kommunen ønsker forlenget
elgjakt t.o.m. 23.12. Endringen ønskes gjennomført for hele kommunen. For nærmere bakgrunn
vises til saksframlegget.
Endringene bes gjort gjeldende ut ny jakttidsramme dvs t.o.m. 31.mars 2017.

Vedlegg:
Innspill fra Øvre Verdal elgvald, m/vedlegg datert 7.5.2012
Innspill fra Nedre Verdal elgvald udatert
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
2010-09-14 nr 1280: Forskrift om utvidet jakttid for hjort, Verdal kommune, Nord-Trøndelag
2009-09-07 nr 1161: Forskrift om innskrenkning/forlengelse av jakttiden på elg i kommunene
Meråker, Stjørdal, Frosta, Verdal, Levanger, Steinkjer, Verran, Namdalseid, Flatanger, Fosnes,
Namsos, Overhalla, Snåsa, Nærøy og Vikna kommuner, Nord-Trøndelag.
Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1.
april 2012 til og med 31. mars 2017
Retningslinjer (DN) - Fylkeskommunens myndighet til å utvide eller innskrenke jakttida for elg
og hjort og utvide jakttida på kanadagås og stripegås.

Saksopplysninger:
Lokal forskrift om utvidelse/innskrenkning av jakttider for elg og hjort har varighet t.o.m.
31.3.2012. I den nye sentrale Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for
jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 så er jakttiden for hjort fra 1.9
t.o.m. 23.12. Friperioden (1.10 -10-10) som er innført og praktisert i Verdal er derfor ikke med.
For elg ligger forskjellen fra ny sentral forskrift i forhold til gammel lokale forskrift at
friperioden ikke er med, samt at jakttiden avsluttes 31.10 og ikke 30.11.
Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg og hjort til 23.
desember når det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov. Det
skal framgå av søknaden hvilke hensyn som ønskes ivaretatt, hvilke deler av arealet som
omfattes av driftsplaner, tiltak for samjakt og hensyn til øvrig friluftsliv.
Kommunen skal også søke samarbeid med nabokommuner før søknad fremmes for
fylkeskommunen. Arealet med utvidet jakttid bør omfatte hele kommunen. Fylkeskommunen
kan av hensyn til andre brukere av utmarka innskrenke jakttiden for elg og hjort som for
eksempel utsette starttidspunkt, framskyve avslutningstidspunkt og innføre opphold i jakta.
Dette kan gjelde hele eller deler av kommunen.
Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg og hjort til 31. januar i
hele eller deler av kommunen der skadegjørende trekkende bestander av elg og/eller hjort
medfører vesentlige beiteskader.
Begge valdene (Øvre og nedre) har fått saken til uttalelse med frist til 1.mai, og begge har avgitt
uttalelser som vedlagt (billedmateriale er ikke vedlagt).
Fastsettelse av forskrift vil skje av Fylkeskommunen og i den forbindelse vil saken bli framlagt
på offentlig høring. Verdal kommune var på midten av 2000-tallet også med i et nasjonalt
prøveprosjekt angående forlenget jakt, og andre brukerinteresser (småviltjakt, friluftsliv m.m.)
ble involvert gjennom intervjuer og andre undersøkelser mv. Det ble ikke registrert konflikter av
betydning knyttet til forlenget jakt.
Kommunens søknad om endrede jakttider er ikke et påklagbart enkeltvedtak.
Vurdering:
Behovet for forlenget elgjakt i Verdal pga trekkelg er tidligere godt dokumentert gjennom 2
merkeundersøkelser. Friperioden 1 - 10. oktober oppfattes som relativt godt innarbeidet både
blant jegere, rettighetshavere og allmennheten.
Kommunen har hatt uformelle samtaler med Steinkjer, Levanger og Meråker. Foruten Meråker
som også berøres av det samme trekket har en lite til felles med Steinkjer og Levanger hva angår
trekkelg. Meråker har også hatt forlenget jakt, og vil etter det vi erfarer også søke om
forlengelse til 23.12.
Formelt sett må kommunen søke for å oppnå de jakttider som har vært de siste år.
Fylkeskommunen kan forlenge elgjakta til 23.12 (31.1 når særlige beiteskader er påvist).
De to undersøkelsene dokumenterer at trekket i hovedsak gjør seg gjeldende fra slutten av
oktober til ut desember. Bl.a snøfall påvirker dette, og i enkelte år kan trekket komme så sent at

et en bare delvis kan felle trekkelg innenfor rammen av den rammen som vært de siste årene dvs
ut november.
Konflikt med andre interesser i desember regnes som ubetydelige. En vil også oppnå
sammenfall med avslutning av hjortejakta (sentralt bestemt til 23.12).
Når det gjelder uttalelsen fra Nedre Verdal så dokumenteres det i vedlegg en endring av
elgtetthet i den del valdet (Vinne/Ness) som det er påvist blir omfattet av trekket. Kommunens
gjennomgang av sett-elg skjema fra perioden 2006 – 2011 viser at 50 % av fellingen som er
skjedd i november i nedre Verdal er skjedd i Vinne/Ness (ca 1/3 av kvoten).
Når det gjelder Øvre Verdal uttalelse så er det langt på veg et hovedpoeng at man mener
stedegen elg trekker fra høyereliggende strøk og ned til Nedre Verdal for å bli skutt under
forlenget jakt. Det ønskes derfor en forlengelse som kun innbefatter Øvre Verdal. Det antydes
også at jakt i januar bør kunne være aktuelt.
Til uttalelsen er det vedlagt en rekke bilder mv. Til saken vedlegges kopi av en side fra siste
merkeundersøkelse. Øvrige vedlegg vurderes ikke å være så sentrale, og blir utskrevet og
framvist på møtet.
I uttalelsen (referanse til vedlegg 1) gjøres det et poeng av 7 elger (siste elgundersøkelse) er lite
for å kartlegge vandringstidspunkt med sikkerhet. I samme uttalelse (referanse til vedlegg 2-8)
brukes 7 elger for å vise at trekkelgen oppholder seg i midtre deler av kommunen over en lengre
periode. Rådmannen er enig i at man skal være varsom med å dra bastante slutninger på et tynt,
og slik sett kan ikke 7 elger være for lite grunnlag etter ”påstand 1” – mens det er godt nok
grunnlag etter ”påstand 2” i Øvre Verdals brev.
Det som er påvist gjennom to merkeundersøkelser er at elg vandrer fra Sverige og til sydlige
deler av Verdal. Det er også påvist at denne elgen kan vandre helt til Vinne, Ness og Frol i
Levanger. Når det gjelder hvor mye av elgen som går så langt og til hvilket tidspunkt så er
tallmaterialet for lavt til å gi noe statistisk sikkert grunnlag. Resten blir derfor langt på veg
spekulasjoner. Den første undersøkelsen på slutten av 1980 – tallet antyder et noe tidligere
gjennomført trekk en den siste undersøkelsen.
Rådmannen har foretatt en gjennomgang sett elg skjema for Nedre Verdal i perioden 2006 –
2011 og i novemberjakt er det skjedd følgende uttak i valdet:
Vinne/Ness : 42 dyr
Øvrig samme vald : 28 dyr, derav 14 felt i Volhaugen.
Totalt felte elger i perioden – hele kommunen samlet : 1350.
Trekkelgen (”svenskelgen”) berører i utgangspunktet bare Vinne/Ness i Nedre Verdal. Dersom
man for enkelhets skyld setter uttaket likt med 1/3 hver for henholdsvis stedegen elg, trekkelg
fra Sverige og ”trekkelg” fra Øvre Verdal så blir uttaket av elg fra Øvre Verdal 13 stk i
perioden.
Når det gjelder de 28 dyr felt i øvrige deler av Nedre Verdal så var 14 felt i Volhaugen.
Volhaugen har i samme periode hatt egeninitiert fredning mhp elgjakt i første jaktuke og starter
jakta 10.10 pga hensynet til friluftslivet i Volhaugen. Det vil derfor være mer stedegen elg å ta
ut der senere i jakta. Volhaugens beliggenhet tilsier dessuten at området i liten grad er berørt av
noe trekk verken fra ”svenskelg” eller fra ”Øvre Verdal elg”. Dersom man for de øvrige 14 dyr

stipulerer en fordeling på 50/50 mellom stedegen elg og trekk fra Øvre Verdal – så betyr det
uttak av 7 fra Øvre Verdal.

Stipulert uttak av elg vandret fra øvre til nedre Verdal blir etter dette 21 dyr i perioden – eller
1,5 % av samlet elguttak i kommunen. Dette er tall som vanskelig kan sies å ha stor påvirkning
på elgforvaltningen, og det er i tillegg basert på ganske ”optimistiske” føringer for hvor mange
lokale dyr som vandrer til lavereliggende deler av kommunen.
Det kan dokumenteres at de siste 10 års utvikling har resultert i at elgbestanden i Øvre Verdal
har styrket seg, mens elgbestanden i Nedre Verdal har flatet ut eller stagnert. I hele perioden har
det vært forlenget jakt, og det underbygger heller ikke mulige teorier om skadevirkninger som
antydet.
Sett fra Nedre Verdals ståsted kunne man kanskje også argumentere for at en skal ha lov til å ta
ut noe trekkelg fra Øvre Verdal som høst/vinter-beiter på ”deres” beiter. Det er noe av denne
logikken uttaket av trekkelg fra Sverige baserer seg på.
Hva angår beiteskader er det ikke gjennomført beiteundersøkelser eller skadetakster i
kommunen på mange år. Det er selvsagt mulig å finne og ta bilder av enkelttrær som er beitet
uten at det kan oppfattes som seriøs dokumentasjon. Det er ikke kommet henvendelser fra
skogeiere som mener å ha økonomisk skade på skog pga elgbeite. Det er heller ikke
skogbrukssjefens oppfatning at det foreligger noen kritisk situasjon. Det vurderes derfor ikke å
være grunnlag for å søke om jakt i januar. Det mest bekymringsverdige mhp beite er hjortens
barkskrellinger i hogstklasse 3 i Vuku området.
Når det gjelder elg tapt som følge av påkjørsler på veg har Verdal i alle år hatt svært lave tall
målt opp mot andre elgkommuner i fylket.
Det kan nok diskuteres hvor godt en forlengelse faktisk vil bli benyttet, men det er opp til
valdene å organisere. Fellingsprosenten for hele kommunen var i 2011 hele 97,5 %. Hvor mange
elgjegere som ønsker flytte jakten til desember gjenstår å se.
Det er praktisk forvaltningsmessig å ha samlet jakttid for hele kommunen, og det er foreligger
ikke avgjørende argumenter som tilsier at ikke hele kommunen skal ha samme tid. DN’
retningslinjer framhever også at arealet med utvidet jakttid bør omfatte hele kommunen.

