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Utmarksnemnda i Verdal kommune
Det legges fram 2 forslag til innstilling:
1) Det sendes et forslag om innkorting av jakttiden på elg i Verdal kommune slik at jakttiden
blir 25. september – 30. november til Nord-Trøndelag fylkeskommune
2) Det sendes ikke et forslag om innkorting av jaktiden på elg i Verdal kommune til NordTrøndelag fylkeskommue. Det legges i stedet opp til en frivillig ordning som skal avbøte
konflikter i stedet for å innskrenke jakttiden gjennom en egen lokal forskrift.

Rådmannens innstilling:

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Miljødirektoratet har vedtatt nye sentrale jakttider for perioden 2017-2022. Den vesentligste
endringen er at sentral jakttid for elg er utvidet fra 25.09-31.10, til 25.09-23.12. Jakttiden for hjorten
er uforandret med jakttid 01.09-23.12. I den nye sentrale forskriften om jakttider står det følgende
om delegering av myndighet og endring av jakttiden.
1.

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen:
a. Fylkeskommunen kan på eget initiativ eller etter forslag fra kommunen innskrenke jakttiden på elg og/eller
hjort. Startdato kan endres til 05.10. og/eller sluttdato kan endres til 31.10. eller 30.11. for hele, eller en
avgrenset del, av en kommune når ett eller flere av følgende punkt er oppfylt:
1)Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre annen friluftslivsutøvelse.
2)Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse.
3)Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i jaktperioden.
Fylkeskommunen må påse at nærliggende kommuner vurderes i sammenheng.

Nord Trøndelag fylkeskommune har gitt kommunene i Nord- Trøndelag en frist til 17. mars 2017
med å komme med forslag til å innskrenke jakttiden på elg eller hjort.

Det er sendt brev / mail med ønske om innspill på jakttiden til ledere i driftsplanområdene for elgog hjortevaldene i Verdal, Verdal jeger- og fiskeforening, Forum for Natur og Friluftsliv NordTrøndelag, Nord Trøndelag turistforening, Verdal kommune v/ kulturtjenesten, Gaske-lanante/Feren
reinbeitedistrikt og Skæhkere sitje/Skjækra Reinbeitedistrikt. Det ble også bedt om at brevet / mailen
ble videre sendt dersom man mente at andre skulle hatt informasjonen. Det ble satt en frist til 25.
januar 2017 med å komme med innspill til kommunen.
I Verdal er det endringen i jakttiden for elg som er den vesentligste endringen.
Rammene for jakttiden på elg er satt, slik at alternativene må være i tråd med det
som den sentrale forskriften åpner opp for. Alternativene for jakttidsrammene for
elg er to mulige datoer for jaktstart, og tre mulige datoer for jaktslutt:
Alternativ
1 (ny sentral ramme)
2
3
4
5
6

Fra
25. september
05. oktober
25. september
05. oktober
25. september
05. oktober

Til
23. desember
23. desember
30. november
30. november
31. oktober
31. oktober

Jakttidsrammen for hjort var ikke på høring i den sentrale forskriften, slik at sentral
jakttidsramme for hjort er uforandret fra forrige femårsperiode (01.09-23.12).
Fylkeskommunen ba imidlertid også om eventuelle innspill på denne, slik at
jakttider for elg og hjort samles i samme forskrift. Alternativene for
jakttidsrammene for hjort er to mulige datoer for jaktstart, og tre mulige datoer for
jaktslutt:
Alternativ
1 (tradisjonell ramme)
2
3
4
5
6

Fra
01. september
05. oktober
01. september
05. oktober
01. september
05. oktober

Til
23. desember
23. desember
30. november
30. november
31. oktober
31. oktober

Følende har kommet med innspill til kommunen i forbindelse med de nye sentrale jakttiden.

Gaske-lanante / Feren reinbeitedistrikt
I Verdal kommune har Gaske-lanante / Feren reinbeitedistrikt kommet med innvendinger mot lang jakttid på elg. Det beste for
reindrifta ville vært en jakttid fra 5. oktober til 31 oktober. Dette er begrunnet med brunstperioden for rein som er fra ca. 15. –
30. september. Reindrifta viser også til at det har vært et økende problem med løshuder som jager rein i stedet for elg.

Skæhkere sijte / Skjækerfjell reinbeitedistrikt
Høring om jakttid på elg og hjort i Verdal kommune
Miljødirektoratet har vedtatt at jakttiden på elg blir frem t.o.m. 23.12 frem til år 2022.
Kommunen har mulighet til å søke om forkorting av elgjakta.
Skæhkere sijtes beiteland dominerer store arealer innenfor Verdal kommune.
Distriktet har sitt hovedgjerdeanlegg for førjulssamling i Roktdalen i Snåsa kommune. Når denne samlingen skjer avhenger mye
av vær og føre, og de siste årene har den skjedd alt ifra slutten av oktober frem til like før jul. Det kan også være flere samlinger
i denne perioden, da det er vanskelig å samle all rein samtidig. Etter samling flyttes de til vinterlandet. Ved tidlig snøfall vil
reinen trekke tidlig ned til vinterlandet mot Markavola, Helgådalen og Vera. Da kan det være aktuelt å bruke distriktets
gjerdeanlegg på Suseggvola.
I denne perioden er det korte dager og ofte vekslende vær og føre. Vi er derfor avhengig av å kunne bruke de dagene med godt
vær og føre best mulig, uavhengig av om det er elgjakt i et område. Spesielt ved løshundjakt vil dette kunne forstyrre reinen og i
enkelte tilfeller kan rein bli jaget over større områder. Vi ser også at det er blitt en økning av løshunder i forbindelse med
elgjakt. Dette gjør reindriftens samlinger mer arbeidskrevende, men det er også svært uheldig av dyrevelferdshensyn.
Ved en såpass lang jakttid sier det seg selv at tilgangen til beitero for rein også blir begrenset. Den vil stadig bli uroet og jaget,
noe som også er svært uheldig av dyrevelferdshensyn.
Reindrifta skal drive en næring i området, og med utfordringene knyttet til utvidet jakttid vil dette også kunne medføre direkte
tap for næringen. Det blir større kostnader knyttet til mer arbeidskrevende samling og gjeting, og tap i forhold til vekttap ved
begrenset beitero.
Selv om jegere/jaktlag plikter å ta hensyn til at det er rein i området og respektere eventuell aktivitet i forbindelse med reindrift
som foregår, ser vi at med en så lang jakttid vil dette bli en stor utfordring.
På bakgrunn av dette og at Kommunen domineres av arealer med stor viktighet for reindriftsnæring i jaktperioden, ber vi om
at Verdal kommune søker om å endre avslutning av jakttida fortrinnsvis til 31.10, eller 30.november som Verdal har i dag.
Med hilsen Hanne-Lena Wilks leder, Skæhkere sijte, Snåsa, 24.01.2017

Verdal Idrettsråd
Verdal 24.1.2017
Til: Innherred samkommune
Landbruk og utmarksforvaltning
Høringsuttalelse ang utvidet jakttid for storvilt (elg og hjort).
Viser til meil av 5.1.2017 som Verdal Kommune videresendte til Verdal Idrettsråd angående høring på lokal forskrift om nye
jakttider for elg og hjort i Verdal 2017-2022
Verdal idrettsråd har ingen motforestillinger til at jakttiden for storvilt utvides i Verdal, men oppfordrer alle parter både
jaktlag, idrettslag og kommunens utmarkskonsulent til å bygge videre på det gode samarbeidet som eksisterer.
Det har vært et positivt, konstruktivt og konfliktfritt samarbeid tidligere for de berørte lag og foreninger hvor jakt har pågått ved
eller i nærheten av deres anlegg.
Utfordringen nå kan bli at jakten vil være tettere på oppstarten for vinter og orienteringsidretten og deres naturlige trenings- og
konkurranse områder og deres idrettsanlegg.
Alle involverte parter må forsette sin gode kommunikasjon og være flinke til å informere hverandre slik at vi ikke får farlige
situasjoner og utrygge omgivelser for ferdsel og trening.
Kopi til klubber med aktivitet/anlegg som mulig kan bli berørt:
Stiklestad IL
Leksdal IL
Helgådal IL
Inndal IL
Ness IL
Vinne Skilag
Verdal O-Klubb

Verdal JFF
Hei
Verdal JFF har behandlet høringen å styremøte den 12/01-17.
Det ble vedtatt å gå inn for alternativ 1. med jakttid for elg den 25/9 – 23/12. Dette gir jaktlagene og grunneierne
spillerom til å ta ut de tildelte dyra når det er mest gunstig å jakte.
I Verdal er det to store grunneiere som praktiserer sammjakt for oss på en tilfredsstillende måte. En forlengelse av
jakttida er gunstig for å ta ut trekkelgen fra Sverige som kommer tilbake på ulike tidspung, avhengig av
snøforholda på svensk sida ev grensa. Det er viktig å beskatte trekkelgen da den konkurerer om vinterbeitene med
den lokale stammen.
Det er gunstig at elg, hjort og rådyr har sammenfallende jakttid, da det blir mer effektiv jakt som kommer de andre
brukere av utmarka tilgode.
Jakttiden for hjort forutsettes å bli uforandret.
Mvh Verdal Jeger-og fiskerforening
v leder Kjetil Aarstad

Nord- Trøndelag harehundklubb
Nord-Trøndelag harehundklubb ser store utfordringer med utvidelse av jakttiden. For våre medlemmer, som i
hovedsak jakter hare, rådyr og rev med drivende hunder, vil tilgangen til jakt sannsynligvis bli betydelig redusert.
Dette kan dokumenteres gjennom den utvidede jakttiden som har blitt gjennomført de senere år, og de erfaringene
vi har gjort med dette.
Som klubb, organisert under NKK, har vi allerede visse utfordringer med å avvikle nødvendige jaktprøver. Prøvene
er viktige for å sikre en god utvikling innen hundeavlen. Vi mener det kan bli vanskelig å skaffe prøveterreng med
en så lang jakttid på elg som det er vedtatt sentralt. Vi vil bemerke i den sammenhengen at de tre norske
harehundrasene er utrydningstruet, og har fått et spesielt fokus fra NKK m.fl. Det er i den sammenhengen viktig at
vi klarer å arrangere de programfestede jaktprøvene, der vi er helt avhengig av egnede prøveterreng.
Ordningen vil føre til unødvendige konflikter og utestenge andre aktører som ønsker å drive småviltjakt og annen
rekreasjon. Spesielt utfordrende er rådyrjakt som nå vil ha samme jakttid, og som også vil ha størst utfordring med
samjakt, dvs. bruk av samme terreng.
På grunnlag av dette anmoder vi kommunene om å begrense jakttiden på elg og tilpasse denne mot det som har
vært vanlig de senere år. Vi vil peke på at nødvendig mengde elg i alle år har vært skutt innenfor den jakttida som
har vært gjeldene hittil. Det er derfor ikke forvaltningsmessige argumenter for å utvide jakttida.
Dette vil føre til en mer effektiv storviltjakt, og vil føre til at andre kan bruke utmark til småviltjakt og annen
rekreasjon som tidligere.
mvh
Styret i Nord-Trøndelag harehundkubb
v/Leder, Dag Ivar Borg

Forum for Natur og Friluftsliv Nord-Trøndelag, Nord Trøndelag turistforening
Forum for Natur og Friluftsliv Nord-Trøndelag har pr. telefon gitt muntlig tilbakemelding at de ikke vil komme med
noe svar på høringen.

Svar elgvald / rettighetshavere i Verdal kommune:
Nedre Verdal Tildelingsområde.
Nedre Verdal Tildelingsområde anbefaler at Verdal Kommune innfører jakttid med sentral ramme for elg og tradisjonell ramme
for hjort.
Dvs. Jakttid for elg fra 25. september til 23. desember og jakttid for hjort fra 1. september til 23. desember.
Nedre Verdal Tildelingsområde har gode erfaringer med utvidet jakttid. Utvidede jakttidsrammer trenger ikke være til hinder
for lokale tilpassninger i jakttiden. Volhaugen og Volhaug/Heien starter jakta den 10. oktober. Dette er selvpålagt av hensyn til
andre brukere. Flere jaktfelt gjør det samme.





Bedre tilgang til jakt på elg og hjort for allmennheten. Eks. Salg av dagkort eller jaktkort på elg og hjort.
Jakta kan deles opp i flere perioder med adgang for flere til å jakte.
Tid til å drive jaktopplæring.
Bedre tid til å ta med gjestejegere på jakt.

Når det gjelder grupper av utmarksbrukere, som for eksempel orientering, kan utvidet jakttid gi åpning for bruk av utmarka i
perioder med jakt.
Samjakt: Nedre Verdal Tildelingsområde har hatt utvidede jakttidsrammer i mange år. Den erfaring vi har høstet på samjakt
med rådyr og småviltjakt har vært til et gode for alle parter.

For styret i Nedre Verdal Tildelingsområde
Trond Nyberg

Øvre Verdal Tildelingsområde.
Høring på lokal jakttidsramme for elg i Verdal
Viser til brev fra Innherred samkommune datert 05.01.2017. Bestandsplanområdet Øvre Verdal omfatter 35 jaktfelt, og styret
har behandlet spørsmålet om ny jakttid på elg. Innledningsvis vil en påpeke at Miljødirektoratet nylig har fastsatt jakttiden på
elg til 25. september – 23. desember for perioden 2017-2022. På denne bakgrunn er en overrasket over at N-T Fylkeskommune
igangsetter et arbeid med utarbeidelse av lokale forskrifter for å innskrenke den sentralt fastsatte jakttiden. De nye jakttidene er
fastsatt etter en omfattende høringsprosess hvor alle relevante parter er hørt. Det ville vært naturlig å prøve ut de nye jakttidene
i kommende periode for først å se om det i det hele tatt medfører konflikter mellom brukergrupper. Vi har allerede lang jakttid
på rådyr og hjort uten at det har medført konflikter med andre grupper jegere og friluftslivutøvere.
I høringsbrevet fra fylkeskommunen er det opplistet tre kriterier som kan gi grunnlag for innskrenking:
 Kommunen har store arealer med viktighet for nærfriluftsliv
I Verdal kommune er det rikelig med plass for utøvelse av ulike typer friluftsliv, og en kan ikke se at dette er en
relevant problemstilling. En vil anta at dette kriteriet er tenkt tillagt vekt i områder rundt de større befolkningssentra i
landet.
 Det tillates ikke annen jakt og annen friluftslivutøvelse i store deler av jaktterrenget for elg eller hjort
I områdene som inngår i Øvre Verdal Bestandsplanområde har det vært praktisert samjakt siden 2003 og det
tilrettelegges for friluftslivutøvelse på flere eiendommer. Det kan således ikke hevdes at grupper utestenges, og en har
heller ikke registrert konflikter mellom ulike grupper av jegere eller friluftslivutøvere.
 Kommunen domineres av arealer med stor viktighet for reindriftsnæring i jaktperioden
Store deler av Verdal kommune brukes av reindrifta uten at dette er konfliktfylt i forhold til elg- og hjortejakten. Det at
områder inngår i reinbeiteområder kan ikke i seg selv medføre innskrenking i jakttid. Da ville Miljødirektoratet ha
trukket ut alle fylker fra og med Hedmark og nordover i forskriften. Det er som kjent ikke gjort.
Øvre Verdal Bestandsplanområde kan ikke se at det foreligger saklige argumenter for innskrenking av jakttid på elg og hjort, og
ber Verdal kommune om å forholde seg i ro i denne saken. Det innebærer at jakttiden for hjort beholdes uendret 1. september –
23. desember og at jakttiden for elg blir 25. september – 23. desember. Øvre Verdal Bestandsplanområde vil selvsagt bidra med
informasjon til grunneierne om kravet til sambruk med andre grupper jegere og friluftslivutøvere.
Styret i Øvre Verdal Bestandsplanområde
Anders Børstad
Ole Petter Helden
Jon Stamnes

Værdalsbruket AS.

Verdal fjellstyre:
Til orientering behandla fjellstyret saken i møte 23.02. Utskrift møtebok sak 7/17:
Jakttidsramme for elg perioden 2017-22 er 25.09-23.12. Forslag til vedtak:
Alternativ 1. Fjellstyret går inn for at lokal jakttid for elg 2017-22 følger fastsatt forskrift.
Alternativ 2: Behold jakttid som har vært i Verdal siden 2003: 25.09-01.10 og 10.10-30.11.
Ved votering fikk alternativ 2: 4 stemmer og alternativ 1: 1 stemme.
mvh
Verdal Fjellstyre v/ Jon Stamnes.

Vurdering:
Miljødirektoratet har vedtatt nye sentrale jakttider for 2017-2022. Den sentrale jakttiden for elg er
utvidet fra 25.09-31.10, til 25.09-23.12 for hele landet, med unntak for Kautokeino og Karasjok
kommune som har jaktstart den 01.09. Jakttiden for hjort forblir uforandret med jakttid 01.09-23.12.
Myndighet til å innskrenke jakttiden er delegert til fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan på eget
initiativ eller etter forslag fra kommunen innskrenke jakttiden på elg og/eller hjort. Startdato kan
endres til 05.10. og/eller sluttdato kan endres til 31.10. eller 30.11. for hele, eller en avgrenset del, av
en kommune når ett eller flere av følgende punkt er oppfylt:1) Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre
annen friluftslivsutøvelse. 2) Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse. 3)
Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i jaktperioden. Fylkeskommunen må påse
at nærliggende kommuner vurderes i sammenheng.
Gaske-lanante / Feren reinbeitedistrikt har store arealer av i Verdal kommune. Reinbeiteområdet grenser
i vest mot jernbanelinjen, i nord mot Strådalselva, Helgåa (i Verdal), i sør Tevla, Stjørdalselva (i Meråker
/ Stjørdal) og i øst mot riksgrensen. Reinbeitedistriktet ønsker en innkorting av jakttiden på elg fra 05.10
til 31.10. Dette av hensyn til brunsten hos reinen og problemer med løshunder som jager rein i stedet for
elg. Arealene som Gaske-lanante / Feren reinbeitedistrikt har i Verdal kommune er viktige arealer for
reinbeitedistriktet. Gaske-laante / Feren reinbeitedistrikt er et helårsbeite distrikt og har rein som beiter i
hele distriktet året rundt.
Skæhkere sijte / Skjækerfjell reinbeitedistrikt har også store arealer i Verdal. Grensen går i nord langs
Jørstadelva og Imsa opp til Grønningen og Holderen (Snåsa). I øst følges svenskegrensen ned til
Strådalen og Vera. Herfra grenser distriktet i sør mot GaskeLaante sijte, langs Verdalselva ned til Verdal.
I vest følger grensen jernbanen til Steinkjer og opp vassdraget til Snåsavatnet og så videre til Jørstadelva.
Skæhkere sijte har arealer i Verdal med stor viktighet for reindriftsnæring i jaktperioden. Skæhkere sijtie
ønsker at Verdal kommune avslutter elgjakta fortrinnsvis 31.10. eller 30.11. En lang jakttid på elg vil
ødelegge tilgangen til beitero for rein. I tillegg blir reinen stadig uroet og jaget, noe som er uheldig av
dyrevelferdshensyn. Det er også i dette reinbeitedistriktet registret en økning av problemer knyttet til
bruk av løshund på elgjakt.
Nord-Trøndelag harehundklubb anmoder kommunene om å begrense jakttiden på elg og tilpasse denne
mot det som har vært vanlig de senere år. Nord-Trøndelag harehundklubb ser store utfordringer med
utvidelse av jakttiden for sine medlemmer. De argumenterer med at tilgangen til jakt sannsynligvis bli
betydelig redusert.
Verdal jeger- og fiskeforening (VJFF) representerer en stor andel av småvilt og storviltjegerne i Verdal.
VJFF ønsker en jakttid for elg fra 25/9 til 23/12. I følge VJFF praktiseres det allerede samjakt på en
tilfredsstillende måte i store deler av kommunen. Det påpekes også som gunstig at elg, hjort og rådyr har
sammenfallende jakttid, da det blir mer effektiv jakt som kommer de andre brukere av utmarka tilgode.
Jakttiden for hjort forutsettes å bli uforandret.

Verdal idrettsråd har ingen motforestillinger til at jakttiden for storvilt utvides i Verdal, men oppfordrer
alle parter både jaktlag, idrettslag og kommunen til å bygge videre på det gode samarbeidet som
eksisterer. De viser til at det har vært et positivt, konstruktivt og konfliktfritt samarbeid tidligere for de
berørte lag og foreninger hvor jakt har pågått ved eller i nærheten av deres anlegg.
Rettighetshavere og jegere har påpekt at de ikke ønsker en innkorting av jakttiden på elg. De har ikke
opplevd konflikter mellom elgjegere og andre brukere av utmarka. De mener at samarbeidet fungerer
utmerket allerede og at andre brukerinteresser blir ivaretatt. Nedre Verdal Tildelingsområde har gode
erfaringer med utvidet jakttid. Utvidede jakttidsrammer trenger ikke være til hinder for lokale
tilpassninger i jakttiden. Volhaugen og Volhaug/Heien starter jakta den 10. 10. Dette er selvpålagt av
hensyn til andre brukere. Flere jaktfelt gjør det samme. Øvre Verdal Bestandsplanområde kan ikke se at
det foreligger saklige argumenter for innskrenking av jakttid på elg og hjort, og ber Verdal kommune om
å forholde seg i ro i denne saken. Øvre Verdal Bestandsplanområde vil selvsagt bidra med informasjon til
grunneierne om kravet til sambruk med andre grupper jegere og friluftslivutøvere.
Verdal fjellstyre forvalter en av to store eiendommer i Verdal. Fjellstyret behandlet saken i møte 23.02.
Flertall i fjellstyret ønsket at man beholder jakttiden som har vært i Verdal siden 2003 dvs. 25.09-01.10
og 10.10-30.11.
Værdalsbruket som er den andre store grunneieren i Verdal ser det som nødvendig å tilrettelegge for flere
typer jegere samtidig som elgjakta pågår. Verdalsbruket har praktisert samjakt siden 2003. De
tilrettelegger også for friluftsliv ved å bygge utleiehytter som er tilgjengelige hele året. Avtaler med 10
på topp og kjentmannsposter. Det selges også innlandsfiskekort for hele eiendommen hele året.
Verdalsbruket ber om at jakttiden for hjort holdes uendret 01.09 – 23.12 og at jakttiden for elg settes i
samsvar med sentral forskrift 25.09 – 23.12 for perioden 2017-2022.
Innskrenking av hensyn til andre utmarksbrukere skal minimere konflikter mellom storviltjegere og
andre utmarksbrukere, herunder småviltjegere, friluftslivutøvere og reindriftsutøvere. Lang jakttid på elg
kan bare forsvares dersom det ikke fører til økte konflikter med andre brukergrupper. I stedet for å legge
frem et forslag om innkorting av jakttiden til fylkeskommunen kan det legges opp til en frivillig ordning
som avbøter konflikter i stedet for å innskrenke jakttiden gjennom en egen lokal forskrift. Det er ulike
meninger om elgjakta hindrer annen friluftslivutøvelse eller reduserer muligheten for annen jaktutøvelse.
Kommunen har ikke mottatt klager eller registrert at det har vært konflikter mellom jegere og andre
brukere av utmarka i forbindelse med elgjakta de siste årene. Det foregår i stor grad samjakt under hele
perioden for elgjakta i store deler av kommunen. Interessene til småviltjegere er godt ivaretatt da det i
hele jaktperioden for elg også selges jaktkort for småvilt og rådyr.
Dersom man skal sende inn et forslag om innkorting av jakttiden på elg eller hjort i Verdal til NordTrøndelag fylkeskommune vil man etter en totalvurdering ende opp med å anbefale en innkorting av
jakttiden fra 25.09 til 30.11 av hensyn til andre brukere av utmarka generelt og spesielt i hensyn til
reindrifta i kommunen. Kommunen har arealer med stor viktighet for reindriftsnæringen. Store deler av
Verdal kommune brukes av reindrifta. Det at kommunen inngår i reinbeiteområder kan ikke i seg selv
medføre innskrenking i jakttid. I den sentrale forskriften har kommunene Karasjok og Kautokeino fått
tidlige jaktstart (01.09.) av hensyn til reindrift og elgjakt. Disse kommunene har områdene med størst
ansamling av tamrein på høst- og vinterbeite. Disse kommunene hadde også tidligere jaktslutt (30.09)
men dette er nå utvidet i bakkant til den 23.12. i den nye sentrale forskriften.
Alternativet vil være at man ikke sender et forslag om innkorting av jakttiden på elg til fylkeskommunen
og at man i stedet legger opp til en frivillig ordning som kan være med å avbøte konfliktene som kan
oppstå. Dersom man ser at en frivillig ordning ikke fungerer kan man på et senere tidspunkt sende et
forslag om innkorting av jakttiden på elg til fylkeskommunen.

