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Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune tar klagen fra valdansvarlig i Leksdalen rådyrvald til følge, i henhold
til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 8, 10 og 11 i samme forskrift.
Totalt tellende areal for valdet er 4001 dekar, hvorav 297 er fulldyrka/overflatedyrka
mark.
Vedlegg:
1. Klage på vedtak PS 11/18
2. Vedtak PS 11/18
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Valdansvarlig representant leverte inn søknad om godkjenning av rådyrvaldet Leksdalen
i april 2018. Det omsøkes vald på totalt 3704 daa tellende areal og i tillegg 292 daa
fulldyrka areal, samlet 3996 daa. I møte i utmarksnemnda 27.06.17 ble valdet godkjent
med totalt 3730 dekar tellende areal, av dette utgjør fulldyrkamark 26 dekar.
Klager påpeker at saksbehandlingen rundt det av arealet som ikke er godkjent, er slett
behandlet av saksbehandler. Klager viser til: «at vurderingen som er gjort angående
dette arealet ikke er nevnt i saksframlegget, og det er heller ikke gitt noen begrunnelse
på hvorfor det omsøkte arealet ikke er godkjent. Godkjenning av rådyrvald er et
enkeltvedtak, og skal i henhold til forvaltningsloven begrunnes når det er grunn til å tro
at noen part vil være misfornøyd med vedtaket». Klager viser også til: «at kommunen har
godkjent "noe" dyrka i andre tilfeller uten at jeg har kunnskap om hvor stor andel "noe"
utgjør. Den omsøkte dyrkamark ville i dette tilfellet utgjort ca 7,3 prosent av totalt
tellende areal».

Samtidig mener klager at kommunen bør kunne godkjenne fulldyrka mark som tellende
areal for rådyrvald, og at det settes en begrensning på hvor stor andel av totalt godkjent
tellende areal fulldyrka mark kan utgjøre. Klager viser til eksempel at Inderøy kommune
godkjenner inntil at inntil 50 % av totalt godkjent tellende areal kan være fulldyrket
mark.
Klager viser til flere fordeler med at utmarksnemnda bestemmer seg for en fast andel i
intervallet 20- 50 %.
Vurdering:
Administrasjonen har vurdert omsøkt vald på nytt, og kommet fram til at de
vurderingene som var gjort i sak PS 11/18 var for streng, og at de i tillegg ikke kom fram
av vedtaket. Dette er beklagelig. Med tanke på valdets arrondering og sammenheng, ser
man at valdet i utgangpunktet burde blitt godkjent i sin helhet. I tillegg er det svært
positivt at det omsøkes større enheter. Av omsøkte eiendommer er det kun tre som består
seg av annet areal enn skog og myr. Dette er:
Gbnr 76/3: 84 daa fulldyrket mark,
Gbnr 71/1: 131 daa fulldyrket mark samt 2,2 daa overflatedyrka mark.
Gbnr 78/11: 80 daa fulldyrket mark.
Tilsammen utgjør dette 297,2 daa, som kan godkjennes som en del av totalt tellende
areal, jf. § 8 i forskrift om hjortevilt.
Det er riktig som klager viser til at kommunen har en praksis hvor det godkjennes noe
fulldyrket areal i tillegg til skog og myr. Den andelen fulldyrket areal som tidligere er
blitt godkjent er oftest areal som gjør at valdet får en avgrensing og arrondering som gjør
det egent til å utøve jakt. Dette har vært basert på saksbehandler skjønnsmessige
vurdering. Klager har derfor oppfattet riktig når det vises til at kommunen ikke har noen
klare retningslinjer med en fastsatt andel hvor for mye fulldyrka mark som kan
godkjennes som tellende areal. Samtidig skal kommunen skal utøve faglig skjønn ved
godkjennelse av vald, dette i henhold til forskrift om hjortevilt § 9. Administrasjonen har
sammen med utmarksnemnda kommet fram til at kommunen bør revidere kommunens
rådyrvaldstruktur. Dette da mange av valdene har en lite hensiktsmessig arrondering,
mange eiendommer har skifta eier siden valdene ble godkjent og kommunen mangler
oppdaterte grunneierlister. I tillegg finnes det svært få kart som viser grensene til
godkjente rådyrvald. En revidering av valdstruktur og forvaltning av rådyr vil trolig
resultere i endring av minstearealet i kommunen. Det er i dag 50 aktive rådyrvald i
kommunen. Det er ønskelig med en struktur som består seg av færre og større vald, samt
at mest mulig av forvaltninga skal basere seg på at valdene har nok areal til å forvalte
rådyrbestanden etter hjorteviltforskriftens § 20. Det vil si at rådyrvaldene skal disponere
et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet eller minst 10 000 dekar, og
dermed tildeles fellingstillatelse for rådyr som kvotefri jakt. Administrasjonen er enig
med klager at et ledd i dette vil være å bestemme hvor stor andel fulldyrket mark kan
utgjøre av totalt tellende areal.

