Fra: Gjermund Gomo (gjermg@gmail.com)
Sendt: 13.07.2018 15:42:01
Til: Stamnes, Inga
Kopi:
Emne: Re: Vedtak Utmarksnemnda 27.06.18
Vedlegg:
Klage på godkjenning av rådyrvald Leksdalen.
Viser til vedtak i utmarksnemnda og søknad om godkjenning av rådyrvald, og klager på at 292,1 dekar fylldyrka
mark ikke ble godkjent som tellende areal. Rent formelt vil jeg peke på 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.
Jeg registrerer 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.
Jeg mener fylldyrka mark bør godkjennes som tellende areal for rådyrvald, da dette er svært viktige områder for
rådyrene, særlig om vinteren. Så vil det være helt naturlig at det settes en begrensning på hvor stor andel av tellende
areal som kan være dyrka mark/fulldyrka mark. Dette bør være likt og forutsigbart i alle tilfeller, slik at man unngår
forskjellsbehandling. I Inderøy kommune godkjennes som eksempel dyrka mark som tellende areal, men kan
maksimalt utgjøre 50 % av totalt godkjent tellende areal.
Jeg mener at Verdal kommune også bør legge seg på en praksis hvor fylldyrka mark godkjennes som tellende areal,
og at det settes en begrensning på hvor stor andel av totalt godkjent tellende areal fulldyrka mark/innmark kan
utgjøre. Jeg mener innmarksbeite ikke bør godkjennes, da dette ikke er arealer som er viktige for rådyr.
Som jeg ser det er det flere fordeler med at det settes en fas andel i intervallet 20-50%:
- Det legges til rette for at det tas ut mer rådyr der det faktisk er mye rådyr.
- Det blir en motivasjon for og gjør det lettere å organisere store vald.
- Grunneiere med viktige arealer for rådyra kan få en større del av "kaka".
- Det blir en forutsigbart og rettferdig ordning.
- Det stimulerer til at gamle godkjente vald omsøkes på nytt, slik at det kan bli en ny og bedre arrondering av
rådyrvaldene i kommunen.
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Den tir. 3. jul. 2018 kl. 10:55 skrev Inga Stamnes <inga.stamnes@verdal.kommune.no>:
Hei,
Se vedlegg.
Mvh,
Inga Stamnes

