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Verdal kommune
Sakspapir

Avtale plotthundprosjekt

Saksbehandler: Trond Rian
trond.rian@innherred-samkommune.no
E-post:
74048552
Tlf.:

Arkivref:
2014/1419 - /K47

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtedato
10.06.2014

Saksnr.
8/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Utmarksnemnda slutter seg til framlagte avtale.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til sak 5/14 i utmarksnemnda der det ble satt av 134 000 kr til
plotthundprosjekt. En forutsetning var at det ble skrevet en avtale mellom partene som
legges fram for nemnda. Slik avtale er nå utformet, og det er enighet om innholdet i
avtalen etter avklaring med partene i prosjektet.
Avtaleteksten gjengis i sin helhet her:
Avtale mellom Innherred samkommune (heretter kalt ISK)
og ……………………………………………jeger/hundefører i fellingslag for rovvilt

A. Hovedfinansiering
Verdal kommune ved formannskapet har avsatt 250 000 kr til rovvilttiltak. Iht vedtak
utmarksnemnd i sak 5/14 (skadefelling av bjørn)er Kjell Johan Hermann og Oddleiv
Aksnes tildelt 134 000 kr . Forutsetningen er at det skrives en avtale mellom partene.
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Denne avtale er en oppfølging av dette. Både Aknes og Hermann har kjøpt inn en
plotthund hver slik at tildeling av midler i stor grad vil fordeles likt mellom de to.
Fordeling av tilskudd av over år til to ekvipasjer (Aksnes og Hermann):
2014 : Inntil 90 000 kr

2015: Inntil 30 000 kr

2016: Inntil 14 000 kr

Ved spesielle behov som gagner formålet, som kostnader til eksterne kurs og
treningsopplegg, kan bevilgede tilskudd omfordeles. Ikke utbetalt midler etter 2016, kan
utbetales senere. Utbetalinger skal dekke dokumenterte kostnader, herunder f.eks
innkjøp av hunder, vaksiner, forsikring, kurs, treningsutstyr og kjøring etter statens satser
til relevante kurs/treninger. I 2014 kan også inntil 40 000 kr dvs 20 000 kr for hver
hundefører utbetales til valpepreging/sportrening (150 kr/t etter timeregning).
Det er aktuelt for kommunen å søke andre finansieringskilder og kurstilbud for
vedlikeholdstrening av hunder, kurs og kompetanseheving innen fellingslaget.
B. Avtalen innebærer følgende plikter for hundefører/hundeeier:
1. Hundefører skal holde hund til bruk for fellingslaget ved uttak av bjørn, innen
de rammer som til enhver tid angis av gjeldende lovverk.
2. Hundefører skal holde hunden forsikret og vaksinert.
3. Hundefører skal trene hunden i et faglig opplegg i samråd med Midt Norsk
Hundesenter.
4. Det skal føres dagbok som dokumenterer all sportrening. Denne skal leveres
kommunen gang hvert halvår (1.april og 1.oktober) fram t.o.m. 2016.
5. Ekvipasjene Aksnes og Hermann skal forsøke å avtale sommerferie og fravær
slik at stort sett en er tilgjengelig hele tiden. Det utbetales ikke
beredskapstillegg. Dersom behovet utvikler seg slik at beredskap vurderes
nødvendig så ivaretas det i en egen avtale.
6. Hvis hundefører ikke har anledning til å føre hunden i forbindelse med
fellingsforsøk så kan hundefører vurdere om andre kan føre hunden hvis dette
anses som hensiktsmessig.
7. Aktuell hund (plotthund) skal ikke benyttes til hjorteviltjakt.
8. Hundefører innretter seg etter gjeldende bestemmelser for fellingslag for
rovvilt i ISK.
9. Hundefører stiller seg, med forbehold om kapasitet, positiv til så benytte
hunden i andre kommuners fellingsforsøk når det er ønsket. ISK kan informere
nabokommuner om denne muligheten. Ved samtidige fellingsforsøk skal jakt i
regi av ISK prioriteres.
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10. Hunden bør oppnå saurenhetsbevis, og ekvipasjen skal følge slikt
treningsopplegg.
11. Anmodning om utbetalinger skjer inntil 2 ganger i året og leveres samlet for
både Aksnes og Hermann samtidig. Utgifter dokumenteres med bilag. Dersom
man har/vurderer utlegg som man er usikker på om hjemles av pkt A så
kontaktes kommunen i forkant.
12. Dersom hunden etter offentlige tillatelser slippes under fellingsforsøk så
holdes hundefører skadesløs for skade på beitedyr, så lenge hundefører har
opptrådt aktsomt.
C. Avtalen innebærer følgende plikter for kommunen
1. Finansiering iht punkt A.
2. Jakt lønnes iht statens satser for kompensasjon av fellingsforsøk inkl.
reisegodtgjøring. Ved deltagelse i andre kommuners fellingsforsøk så skjer
avlønning fra disse kommuner.
3. Kommunen skal i nødvendig grad bidra til et godt kurs- og treningsopplegg
for ekvipasjen. Ekvipasjen skal om ønskelig prioriteres når kommunen søker
på kursstøtte.
4. Kommunen godkjenner at hunden kan bli benyttet under bjørnejakt i Norge og
Sverige.
D. Evaluering av ekvipasjen
Det forventes at ekvipasjen klatrer 1 nivå hvert år iht sertifisering gjennom
Scandinavian Working Dog Institute (SWDI) fram til og med nivå 3. Om
forventet utvikling ikke oppnås skal kommunen og hundefører sammen med
SWDI vurdere om ekvipasjen likevel har kvaliteter som gjør den egnet til
formålet. Dersom ekvipasjen vurderes som uegnet for formålet så løses den fra
avtalen. For hunder på nivå 3 og 4 gjøres en konkret vurdering hvert år.
E. Tvisteløsning
Eventuelle avtaletvister mellom partene avklares av enten et tvisteutvalg partene
blir enige om eller av kommunens forliksråd.
F. Oppsigelse av avtalen.
Avtalen gjelder inntil hunden er 10 år med forbehold om hundens helse/levetid.
Avtalen kan sies opp av begge parter innen 1.november hvert år med virkning fra
1.januar påfølgende år. Dersom den sies opp av hundefører før hunden er 5 år, av
grunner som ikke er relatert til hundens helse eller pkt E, så skal det vurderes om
andre i fellingslaget kan overta hunden. Alternativt kan inntil 50 % av utbetalt
4 av 14

Verdal kommune – Utmarksnemnda 04.03.14 - sakliste

timegodtgjørelse kreves tilbakebetalt av kommunen. Avtalen kan evalueres og
reforhandles av partene ved behov.

Verdal ………………
Hundefører

Kommunen

Vurdering:
Avtalen bør gi en hensiktsmessig ramme for bruk av de avsatte midlene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kompetansetiltak for fellingslag
Saksbehandler: Trond Rian
trond.rian@innherred-samkommune.no
E-post:
74048552
Tlf.:

Arkivref:
2014/1419 - /K47

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtedato
10.06.2014

Saksnr.
9/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Av rovviltmidlene avsettes:
Ca 5000 kr til egenandeler knyttet til kurs for fellingsledere 19 og 20/5.
Ca 30 000 kr til skytetrening/basistrening for fellingslaget. Dette er tiltenkt å vare i
tidsrommet 2014-16. Andre kurs/tiltak fremmes som egne saker.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Årlig gjennomføres skytetreninger for fellingslaget det det gis adgang til å ta både
storviltprøve og «bjønnpasset». De siste årene har dette blitt gjennomført i Tromsdalen,
og det har vært gjennomført 3 skytekvelder. Slik trening gjennomføres i disse dager, og
har en kostnad på 8000 kr i år. Dette har vært finansiert med midler fra lokale viltfond,
men disse har begrensede ressurser og mange formål å dekke.
Videre tilbyr Fylkesmannen i samarbeid med NTJ&F et kurs for fellingsledere som etter
samråd med nemnda er tilbudt bredt til jegere fra Verdal i fellingslaget. Hver kommune
får i tillegg 3 gratisplasser (eks reise). Omstendigheter gjorde at bare 1 ekstra deltager
ble aktuell. Kostnad knyttet til dette blir derfor ca 5000 kr, reisegodtgjørelser for alle
inkludert.
Vurdering:
Det er ønskelig at det avsettes et beløp til «basis» kompetansetiltak for fellingslaget en
periode framover. Spesielle kurs kan komme i tillegg som egne bevilgninger.
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Verdal kommune
Sakspapir

Godtgjørelse ved ettersøk fallvilt, priser på elg/hjortekjøtt, justeringer i 2014

Saksbehandler: Trond Rian
trond.rian@innherred-samkommune.no
E-post:
74048552
Tlf.:

Arkivref:
2008/12548 - /223

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtedato
10.06.2014

Saksnr.
10/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Godtgjørelse for utgifter til ettersøk /ivaretakelse av fallvilt settes til 180 kr/t.
Godtgjørelse for overtid blir som tidligere knyttet satser hjemlet i offentlig regelverk.
Bruken av godkjent ettersøkshund avlønnes med 50 % av grunnlønn, uten overtid.
Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ.
Priser på omsatt elg og hjortekjøtt heves til 50 kr/kg eks mva.
Nye satser gjelder fra vedtaksdato og fram til nytt vedtak fattes.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Satser ble sist justert 15.3.12 og da opp til 150 kr/t i grunnlønn samt vanlige
overtidstillegg. Kommunen har 5 faste ettersøksjegere, samt personer som sporadisk
bistår i ettersøk og ivaretakelse av fallvilt. Slik arbeidet arter seg kommer overtid i form
av 50 og 100 % tillegg ofte til anvendelse. Bruk av godkjent ettersøkshund er 50 % av
grunnlønn uten overtid.
Med bakgrunn i tiden som er gått siden forrige justering er det på tide med en justering.
En ser det ikke som formålstjenlige med årlige reguleringer, og legger derfor opp til en
ny sats som kan vare et par år.
Prisen for omsatt elg og hjortekjøtt har vært 45 kr/kg noen år og er aktuell for heving.
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Vurdering:
Utgiftene belaster ikke det kommunale driftsbudsjettet da dette er utgifter som kan
dekkes av kommunalt viltfond (basert på fellingsavgifter og kjøttsalg). Avlønningen for
dette arbeidet er også etter ny sats forholdsvis beskjeden.
Utover dette dekker kommunen aktuelle kurs og noe nødvendig materiell (bl.a er
hodelykter innkjøpt).
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Verdal kommune
Sakspapir

Budsjett for lokalt viltfond Verdal 2014-15

Saksbehandler: Trond Rian
trond.rian@innherred-samkommune.no
E-post:
74048552
Tlf.:

Arkivref:
2006/4171 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtedato
10.06.2014

Saksnr.
11/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Det tilrås at utmarksnemnda vedtar følgende budsjett for kommende periode (til 31.5.15)
for Verdal viltfond:
Tekst
Saldo Verdal viltfond pr. 1.6.2014
Inntekter:
Fellingsavgifter elg og hjort 2014
Salg av kjøtt, påkjørt elg
Sum inntekter

287.736
100.000
20.000
120.000

Kostnader:
Trafikksikringsarbeid, viltrydding langs
veger.
Ettersøk skadet vilt
Sluttrapport lokalt hjorteprosjekt
Kompetanseheving, kurs, tidsskrift,
seminarer, opplæring
Innlegging hjorteviltregisteret
Diverse søknader, øk. støtte
Sum kostnader:

3.000
15.000
120.000

Reduksjon/Økning i beholdning
Beregnet saldo Verdal viltfond pr. 1.6.2015

0,287.736

20.000
40.000
15.000
27.000

Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 4000 kr til
enkeltsøknader behandles politisk. Viltfondssøknader som har preg av ren årviss
organisasjonsstøtte kan avises administrativt i henhold til tidligere vedtak.
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Vedlegg:
Regnskapssammendrag for viltfondet (106.652 kr fellingsavgifter for 2013 kommer i
tillegg)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
På grunn av at nemnda med sikkerhet har hatt et møte i begynnelsen av juni hvert år er
viltfondsbehandlingen lagt til dette møtet. Periodiseringen for budsjettet blir av denne
grunn fra mai/juni 2014 til samme tid i 2015.
Størsteparten av utgiftene siste år er kostnader til ettersøk av skadet vilt, og
kurs/opplæring.
Vurdering:
Midler fra lokalt viltfond skal disponeres iht Forskrift om kommunale viltfond og
fellingsavgift for elg og hjort (Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 23. mai 2001 med
hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 13, § 40, § 43 og § 48.). Foreslått budsjett
vurderes å være i tråd med forskriften.
Ett 3årig lokalt hjorteprosjekt ble avsluttet for noen år siden. Sluttrapport er enda ikke
publisert, og i følge Øvre Verdal skyldes det både manglende kapasitet hos NINA og
dels behov for ekstra finansiering knyttet til prosjektet. Dersom Øvre Verdal bidrar med
egne midler samt evt at NTFK er positivt til å bidra med statlige viltfondsmidler finner
en at det ville være riktig å bidra med kommunale viltfondsmidler. Det forutsetter
søknad med kostnadsoppsett og finansieringsplan. Hovedprosjektet ble i sin tid
delfinansiert med lokale viltfondsmidler.
Midler til rovvilttiltak forutsettes primært å bli hentet fra ekstraordinær bevilgning til
rovviltformål, men viltfondet kan ikke utelukkes som delfinansiering på enkelte tiltak.
Det er dog ikke forslått noe slikt i kommende budsjettperiode.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om motorferdsel i utmark - Værdalsbruket AS 2014-17

Saksbehandler: Trond Rian
trond.rian@innherred-samkommune.no
E-post:
74048552
Tlf.:

Arkivref:
2007/5005 - /K01

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtedato
10.06.2014

Saksnr.
12/14

Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag innvilges følgende turer i 2014 t.o.m. 2017:
1. To turer til Grønningen med 4-hjuling , 9/9 og 14/9.
2. To turer til naustet sør for Billingen med 4-hjuling, 9/9 og 14/9
3. To turer til Fiskløsningen med 4-hjuling i perioden 9/9-29/9
4. En tur til Ørtugtjern med 4-hjuling 9/9
I henhold til Lov om motorferdsel § 6 innvilges følgende turer i 2014 t.o.m.
2017:
Totalt 4 helikoptertransporter (landinger) til hyttene Lakevassbu og Bjarnetjern
hver september måned. Flere løft innenfor samme transportoppdrag regnes som
en tur/transport. Tillatelse er også påkrevd fra nasjonalparkforvaltningen iht
verneforskriften.
I henhold til § 5a i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag så innvilges følgende turer i 2014 t.o.m. 2017 :
Inntil 5 turer pr år på traktorveg til Kråksjøen i perioden 15.6 – 1.11. Dersom
behovet kan dokumenteres å være større kan det søkes om justering av antallet.
Kjøring tillates ikke på søndager, og også lørdager bør i størst mulig grad unngås.
Ekstraordinære behov må evt omsøkes spesielt. Det skal føres kjørelogg som kan
oversendes kommunen ved behov.
For alle barmarksturer så er det transport av ulikt type «gods» som skal være
hovedformålet med turen.
Vedlegg:
Ingen
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til søknad datert 9.5 der det søkes om tillatelse etter § 6:

Det vises også til søknad etter forskriftens § 5a datert 9.5:
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Vurdering:
Den første søknaden blir å behandle etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og
på islagte vassdrag. For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens § 6 så er bestemmelsen er streng.
Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:





søkeren må påvise et særlig behov,
behovet må ikke knytte seg til turkjøring,
behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdselen til et minimum.

Turene etter § 6 som gjelder Grønningen, Billingen, Fiskløsningen er i antall og
destinasjon de samme som ble innvilget for perioden 2011-13. Det foreligger ikke
informasjon om kjøreskader e.l. som tilsier at det gjøres noen ny vurdering i
motorferdselslovverk eller naturmangfoldloven.
1 tur til Ørtugtjern er å betrakte som en ny tur, og denne hytta er nylig blitt opprustet.
Trase og kjøretrase vurderes som kurant, og det søkes om bare 1 tur.
Forskriftens § 5a. Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til
transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring
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regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og
reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at
virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. Første gangs tillatelse kan gis for inntil to
år. Dersom den næringsdrivende etter utløpet av prøveperioden kan dokumentere en
samlet omsetning som gjør at virksomheten som tillatelsen gjelder er momspliktig, kan
tillatelsen forlenges med fire år av gangen.
Tillatelse etter første ledd kan på barmark kun gis for transport langs traktorvei, likevel slik at
det i Finnmark også kan gis slik tillatelse langs godt etablerte barmarkstraseer

Behandling etter § 5a i forskriften og § 6 etter loven kan behandles administrativt, men
en har valgt å se dette i sammenheng. Der er tidligere gitt 3 turer pr år etter § 5 a til
Kråksjøen. Det er nå bygd ny hytte, og behovet kan øke, men det er vanskelig å forutse.
Antall turer og forutsetninger er diskutert med Værdalsbruket.
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