Verdal kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Utmarksnemnda
Leksdalen Herredshuset
27.06.2018
15:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr
RS 1/18

Innhold
Landingstillatelse med helikopter ved privat hytte

PS 7/18

Godkjenning av bestandsplan elg og tildeling av hjort - Nedre Verdal

PS 8/18

Godkjenning av bestandsplaner for elg og hjort - Øvre Verdal

PS 9/18

Innspill til lengden på elgjakten i Verdal kommune

PS 10/18

Fellingstillatelser på rådyr i Verdal 2018

PS 11/18

Søknad om godkjenning av nytt rådyrvald - Leksdalen

PS 12/18

Rådyrvaldet Sætran V0051 oppløses

PS 13/18

Rådyrvald Musem Vest V0058

PS 14/18

Rådyrvald Musum V0057

PS 15/18

Søknad om godkjenning av rådyrvald Haukå - Leinsmyra

PS 16/18

Godkjenning av endring rådyrvald Volhaugen V0015 - endring i tellende areal

PS 17/18

Søknad om bruk av ATV for transport av materialer til hytte - L. Sverkmo

RS 1/18

Landingstillatelse med helikopter ved privat hytte

Verdal kommune
Sakspapir

Godkjenning av bestandsplan elg og tildeling av hjort - Nedre Verdal

Saksbehandler: Inga Stamnes
E-post:
inga.stamnes@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2018/7923 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda

Møtedato
27.06.2018

Saksnr.
7/18

Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til § 16 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan elg for
Valdet nedre Verdal for perioden 2018-2021 med en samlet tildeling på 460 valgfrie elg
for perioden. Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny
fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved
vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt
avskyting i antall, kjønn eller alder.
For 2018 tildeles valdet nedre Verdal 6 hjort fordelt på 2 kalv (1/2 år), 2 voksne hunndyr
(1 ½ år og eldre) og 2 voksne hanndyr (1 1/2 år og eldre). Tildeling gis i medhold § 18 i
Forskrift om forvaltning av hjortevilt og kan påklages iht forvaltningslovens regler.

Vedlegg:
Ingen
1 Bestandsplan elg - Nedre
Verdal

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:

Ny kommunal målsetting for hjortevilt for perioden 2018-2021 ble vedtatt av
utmarksnemnda den 30.05.18. Denne overordna målsettingen er rammeverket for
bestandsplanene valdene/bestandsplanområdene skal utforme og levere til godkjenning.
Grunnet en økning i antallet påkjørte hjortevilt og problematikk med elg og hjort som
ødelegger og beiter på rundballer er det et sentralt ønske fra kommunens side at
hjorteviltbestandene ikke skal øke i kommende planperiode.
Nedre Verdal har satt opp en avskytningsplan hvor målet er å felle 460 elg. Det søkes i
tillegg om 6 hjort for året 2018. Dette er i tråd med kommunal målsetting. For elg har
valdet hatt et godt fellingsresultat de siste årene. For hjort har andel felt av totalt tildelte
vært varierende, med 4 felte av totalt 24 tildelte i perioden 2013-2017. Avskytningsprofil
er i tråd med avskytningsmønster skissert i kommunal målsetting.

Vurdering:

Bestandsplan for elg og hjort skal vurderes opp etter § 15 i hjorteviltforskriften. Vald
eller bestandsplanområder som disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger
minstearealet kan søke kommunen om godkjenning av en flerårig, maksimalt femårig,
bestandsplan for elg og/eller hjort. Bestandsplanen skal inneholde mål for
bestandsutviklingen, i samsvar med kommunens mål. Bestandsplanen skal også
inneholde en plan for den årlige avskytingen i antall dyr, som et minimum fordelt på
kategoriene kalv, voksne hunndyr og voksne hanndyr, samt spissbukk for hjort.
I følge Hjorteviltforskriftens § 16 kan kommunen trekke godkjenningen tilbake og tildele
nye fellingstillatelser dersom arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende
rapportering, ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved
vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt
avskyting i antall, kjønn eller alder. Frist for kommunen til å trekke godkjenningen
tilbake er 1. april.
Både bestandsplanen på elg er i tråd med vedtatt kommunal målsetting. For den
kommende fireårsperioden er det viktig at fellingsprosenten for både hjort og elg forblir
høy.

Verdal kommune
Sakspapir

Godkjenning av bestandsplaner for elg og hjort - Øvre Verdal

Saksbehandler: Inga Stamnes
E-post:
inga.stamnes@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2018/7890 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda

Møtedato
27.06.2018

Saksnr.
8/18

Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 16 godkjennes bestandsplaner for
elg og hjort for valdet Øvre Verdal for perioden 2018-2021. Valdet tildeles totalt 720 elg
og 200 hjort for kommende fireårs periode.
Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse
dersom en eventuell beitetaksering skulle tilsi det, samt ved andre vesentlig uforutsette
endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan,
herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder, i henhold
til § 16 i hjorteviltforskriften.

Vedlegg:
Ingen
1 Bestandsplan hjort Øvre
Verdal
2 bestandsplan elg Øvre Verdal

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Ny kommunal målsetting for hjortevilt for perioden 2018-2021 ble vedtatt av
utmarksnemnda den 30.05.18. Denne overordna målsettingen er rammeverket for
bestandsplanene valdene/bestandsplanområdene skal utforme og levere til godkjenning.
Grunnet en økning i antallet påkjørte hjortevilt og problematikk med elg og hjort som
ødelegger og beiter på rundballer er det et sentralt ønske fra kommunens side at
hjorteviltbestandene ikke skal øke i kommende planperiode.
Øvre Verdal har satt opp en avskytningsplan hvor målet er å felle 180 elg og 50 hjort
årlig. Dette er i tråd med kommunal målsetting. For elg har valdet hatt et svært godt
fellingsresultat de siste årene. For hjort har fellingsresultatet variert noe, men de siste to
årene av forrige planperiode (2016 og 2017) var fellingsprosenten på henholdsvis 95,5
og 91 %.
Både for elg og hjort er avskytningsprofilen administrasjonen har skissert i kommunal
målsetting fulgt.

Vurdering:
Bestandsplan for elg og hjort skal vurderes opp etter § 15 i hjorteviltforskriften. Vald
eller bestandsplanområder som disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger
minstearealet kan søke kommunen om godkjenning av en flerårig, maksimalt femårig,
bestandsplan for elg og/eller hjort. Bestandsplanen skal inneholde mål for
bestandsutviklingen, i samsvar med kommunens mål. Bestandsplanen skal også
inneholde en plan for den årlige avskytingen i antall dyr, som et minimum fordelt på
kategoriene kalv, voksne hunndyr og voksne hanndyr, samt spissbukk for hjort.
I følge Hjorteviltforskriftens § 16 kan kommunen trekke godkjenningen tilbake og tildele
nye fellingstillatelser dersom arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende
rapportering, ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved
vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt
avskyting i antall, kjønn eller alder. Frist for kommunen til å trekke godkjenningen
tilbake er 1. april.
Både bestandsplanen på elg og hjort er i tråd med vedtatt kommunal målsetting for
hjortevilt 2018-2021.

Verdal kommune
Sakspapir

Innspill til lengden på elgjakten i Verdal kommune

Saksbehandler: Inga Stamnes
E-post:
inga.stamnes@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2018/7894 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda

Møtedato
27.06.2018

Saksnr.
9/18

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune opprettholder vedtatt jakttid på elg 25.09 – 23.12 fram til sentral
forskrift skal revideres i 2022.
Begrunnelse for vedtaket:

Verdal kommune har ikke mottatt henvendelser hvor det er vist til konkrete hendelser
som tyder på at forlenget jakttid på elg er problematisk med tanke på utøvelse av annen
jakt og friluftsliv. I 2017 ble de aller fleste av elgene blir felt innenfor perioden 25.0930.10 (212 av totalt 270). Noe som tyder på at elgjegerne i stor grad jakter som før. For
kommunen fremstår det derfor som at terrengene er ledige og tilgjengelige for annen jakt
(og friluftsliv) store deler av senhøsten. Gårdbrukere og grunneiere har de siste to
vintrene opplevd et økende problem med elg (og hjort) som ødelegger og beiter på
rundball, av blant annet denne årsaken ser kommunen det som hensiktsmessig for
grunneierne/jaktrettshaverne å kunne felle enkelte problemindivider via ordinær kvote
innenfor vedtatt jakttid. Dette er også tatt høyde for av valdene via de innleverte
bestandsplanene. I tillegg har antallet påkjørte hjortevilt økt noe de siste årene. Verdal
kommune har et forholdsvis stort utmarksareal per innbygger, og det er tilrettelagt for
friluftsliv svært mange steder. Det er et er ulike meninger om elgjakta hindrer annen
friluftslivutøvelse eller reduserer muligheten for annen jaktutøvelse. Kommunen har ikke
mottatt konkrete 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.

Vedlegg:
1 Innspill til utmarksnemnda angående lengden
på elgjakta
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Miljødirektoratet har vedtok nye sentrale jakttider for perioden 2017-2022. Den
vesentligste endringen var at den sentrale jakttid for elg ble utvidet fra 25.09-31.10, til
25.09-23.12. Jakttiden for hjorten er uforandret med jakttid 01.09-23.12. Verdal
kommune hadde høringsrunde, hvor flere berørte parter kom med innspill.
Utmarksnemnda gjorde følgende vedtak i møte 14.03.17, Det sendes ikke et forslag om
innkorting av jakttiden på elg i Verdal kommune til Nord- Trøndelag fylkeskommune.
Det legges i stedet opp til en frivillig ordning som skal avbøte konflikter i stedet for å
innskrenke jakttiden gjennom en egen lokal forskrift.
Kommunenes administrasjon fikk først tilsendt brevet som her behandles, den 08.01.18.
Per da var ikke saksbehandler innen naturforvaltning tiltrådt stillingen. Av ulike grunner
kom dette brevet nytilsatt saksbehandler i hende først i mars, videre har det dessverre
blitt liggende grunnet stor arbeidsmengde hos administrasjonen. Den 14.05.18 fikk
administrasjonen brevet tilsendt på ny. Det er uheldig at et innspill er blitt liggende på
vent i lengre tid, dette beklager administrasjonen.

Vurdering:
Det vises til at trekkelgen som kommer fra øst i større grad blir beskattet i Sverige enn tidligere,
og videre at det er Verdals egen elg som i utgangspunktet holder seg i høyden som nå beskattes.
Det er pr i dag gjennomført to merkeprosjekter som har vist at deler av elgbestanden trekker
mellom Verdal og Sverige. Dette gjelder i hovedsak elg merket sør for RV 757, som trekker
østover til Sverige på sommerbeite, og returnerer til Verdal på senhøsten (Fylkesmannen i NordTrøndelag rapport nr 1 – 1991 og NINA Rapport 588). Administrasjonen er av den oppfatning
at kommunens trekkende elgbestand er en like stor utfordring i dag, som tidligere.
Kommunen har forståelse for at enkeltpersoner kan oppleve en følelse av ubehag av å bruke et
jaktterreng til ordinært friluftsliv. Det er likevel slik at alle som bruker utmarka skal ta hensyn til
hverandre. Fordi om det foregår jakt i et terreng vil ikke det si at terrenget ikke samtidig kan
brukes til annet friluftsliv. Både på statsallmenning og på Værdalsbrukets eiendommer har det i

mange år vært praktisert samjakt, noe som etter opplysninger har fungert godt. Viser her til
Værdalsbrukets og Verdal jeger- og fisks høringsuttalelse fra møte i utmarksnemnda 15.03.17.
Kommunen er enig i at det for elgen kan være gunstig med ro under brunsten. Jaktrettshaverne
innenfor hvert enkelt jaktfelt kan selv pålegge seg selv opphold i jakta.
For kommunen i sin helhet viser statistikken at elgbestanden har økt noe de siste årene.
Administrasjonen har forståelse for at enkelte områder ikke opplever denne økningen, men
heller at bestanden har noe nedgang. Dette skyldes lokale variasjoner i bestandstetthet. Likevel
er den generelle oppfatning at elgbestanden i kommunen har hatt en økning de siste år. Det er
kommunens oppfatning at det i perioden framover vil være nødvendig å opprettholde lang
jakttid på elg grunnet økende omfang av elg – rundballproblematikken, større andel påkjørsler
og noe økningen i beiteskader på skog. Det er også hensiktsmessig at elgjakttiden sammenfaller
med jakttid på hjort.

Konklusjon
Det ikke er kommet inn andre henvendelser til administrasjonen om hendelser eller
konflikter knyttet til lang jakttid på elg. Det har derimot kommer inn flere henvendelser
om elg (og hjort) som ødelegger rundball, i tillegg har andelen påkjørt hjortevilt økt noe
de siste årene. Av blant annet disse årsakene er det et ønske fra administrasjonens side at
antallet felt elg skal økes noe i kommende planperiode. 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.
Heller ikke i tilsendt brev blir det opplyst om konkrete hendelser eller konflikter. 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. Elgjakt til 23.12 er kun utprøvd en jaktsesong,
administrasjonen mener at en bør opprettholde vedtatt jakttid i noe lengre tid før en kan
se tydelig hvilke effekter lang jakttid egentlig har. Det anses derfor som hensiktsmessig å
opprettholde vedtatt jakttid på elg 25.09 – 23.12 inntil sentral forskrift skal revideres i
2022. Samtidig ønsker administrasjonen å understreke enhver jaktrettshavers mulighet til
å selv pålegge seg kortere jakttid, eventuelt opphold i jakten for enkelte perioder i løpet
av ordinær jakttid.

Verdal kommune
Sakspapir

Fellingstillatelser på rådyr i Verdal 2018

Saksbehandler: Inga Stamnes
E-post:
inga.stamnes@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2018/7896 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda

Møtedato
27.06.2018

Saksnr.
10/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Utmarksnemnda gir leder og saksbehandler fullmakt til å bestemme kvoter på felling av
rådyr i Verdal for 2016.
I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra
saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 18 og 23
Vurdering:
Det er pr. 20.06.18 totalt 45 rådyrvald i kommunen. I tillegg er det kommet inn søknad
om opprettelse av flere. De aller fleste av rådyrvaldene må tildeles kvote fra
utmarksnemnda etter § 18 i forskriften. Totalt 2 rådyrvald har kvotefri jakt på rådyr jfr §
23 i forskriften.

Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om godkjenning av nytt rådyrvald - Leksdalen

Saksbehandler: Inga Stamnes
E-post:
inga.stamnes@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2018/7919 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda

Møtedato
27.06.2018

Saksnr.
11/18

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune godkjenner nytt rådyrvald, «Leksdalen» i henhold til § 13 i forskrift
om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.
Gjermund Gomo godkjennes som valdansvarlig representant.
Tellende areal for valdet er 3730 dekar.
Valdet gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2018.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det er åpnet for jakt etter elg, hjort og rådyr i Verdal kommune. For rådyr er
minstearealet i kommunen 700 dekar.
Godkjenning av vald reguleres av FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av
hjortevilt:

§ 9. Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Valdet skal være sammenhengende og ha
en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte
et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Valdet
kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. Jaktrettshaverne skal oppnevne en
valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet overfor kommunen.
§ 10. Søknad om godkjenning av vald Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg,
hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. mai.
Følgende eiendommer inngår nå i valdet; 80/4, 78/7, 78/13, 78/9, 71/4, 78/11, 76/3, 71/3,
71/2, og 71/1., med et tellende areal på 3730 dekar.
Vurdering:
Administrasjonen mener omsøkt vald er godt arronder og oppfyller kravene oppstilt i
hjorteviltforskriften. Gjermund Gomo bør godkjennes som valdansvarlig representant.
Totalt tellende areal for valdet er 3730 dekar. Valdet bør gis valdnummer og tildeles
rådyr fra og med jaktåret 2018.
Det aktuelle valdet er ikke stort nok til å få utarbeidet bestandsplan og/eller kvotefri jakt
jf. § 20 i hjorteviltforskriften. Det oppfordres derfor til å samarbeide med nærliggende
eiendommer slik at forvaltningen av rådyr kan bli bestandsplanbasert. Dette i henhold til
nasjonale målsettinger om at mest mulig av forvaltningen av hjortevilt skal være basert
på bestandsplaner.

Verdal kommune
Sakspapir

Rådyrvaldet Sætran oppløses

Saksbehandler: Inga Stamnes
E-post:
inga.stamnes@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2018/7920 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda

Møtedato
27.06.2018

Saksnr.
12/18

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune oppløser rådyrvaldet, 5038 V0051 «Sætran» i henhold til § 13 i
forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.
Samtlige eiendommer har meldt seg inn i nyopprettet rådyrvald. Derfor oppløses
rådyrvaldet V0051.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det er åpnet for jakt etter elg, hjort og rådyr i Verdal kommune. For rådyr er
minstearealet i kommunen 700 dekar.
Godkjenning av vald reguleres av FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av
hjortevilt:
§ 9. Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Valdet skal være sammenhengende og ha
en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte

et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Valdet
kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. Jaktrettshaverne skal oppnevne en
valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet overfor kommunen.
§ 10. Søknad om godkjenning av vald Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg,
hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. mai.

Vurdering:
Samtlige eiendommer har meldt seg inn i nyopprettet rådyrvald. Derfor oppløses
rådyrvaldet V0051.

Verdal kommune
Sakspapir

Rådyrvald Musem Vest V0058 -

Saksbehandler: Inga Stamnes
E-post:
inga.stamnes@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2018/7917 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda

Møtedato
27.06.2018

Saksnr.
13/18

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune oppløser rådyrvaldet, 5038 V0058 «Musem Vest» i henhold til § 13 i
forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.
Enkelte eiendommer har meldt seg ut av rådyrvaldet V0058 Musem vest. Derfor er nå
tellende areal hos valdet Musem Vest totalt 404 dekar, og er derfor ikke stort nok til å
tildeles fellingstillatelser. Minstearealet for rådyr er 700 dekar. Valdet oppfyller ikke
lenger kravene oppstilt i hjorteviltforskriften.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det er åpnet for jakt etter elg, hjort og rådyr i Verdal kommune. For rådyr er
minstearealet i kommunen 700 dekar.
Godkjenning av vald reguleres av FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av
hjortevilt:

§ 9. Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Valdet skal være sammenhengende og ha
en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte
et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Valdet
kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. Jaktrettshaverne skal oppnevne en
valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet overfor kommunen.
§ 10. Søknad om godkjenning av vald Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg,
hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. mai.

Vurdering:
Eiendommene med følgende gbnr: 78/7, 78/13, 78/11 har meldte seg ut av Musem vest.
Derfor er nytt tellende areal hos valdet Musem Vest totalt 404 dekar. Valdet oppfyller
derfor ikke lenger kravene oppstilt i hjorteviltforskriften. Dette da valdets tellende areal
er under 700 daa, som er minstearealet for rådyr i Verdal kommune.

Verdal kommune
Sakspapir

Rådyrvald Musum V0057

Saksbehandler: Inga Stamnes
E-post:
inga.stamnes@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2018/7918 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda

Møtedato
27.06.2018

Saksnr.
14/18

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune godkjenner endringen i rådyrvaldet, 5038 V0057 «Musum» i henhold
til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.
En eiendom har meldt seg ut av valdet Musum V0057. Derfor er nytt tellende areal hos
valdet totalt 832 da. Minstearealet for rådyr i Verdal kommune er 700 da. Valdet
oppfyller dermed fremdeles kravene oppstilt i hjorteviltforskriften.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det er åpnet for jakt etter elg, hjort og rådyr i Verdal kommune. For rådyr er
minstearealet i kommunen 700 dekar.
Godkjenning av vald reguleres av FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av
hjortevilt:
§ 9. Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Valdet skal være sammenhengende og ha
en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte

et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Valdet
kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. Jaktrettshaverne skal oppnevne en
valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet overfor kommunen.
§ 10. Søknad om godkjenning av vald Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg,
hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. mai.

Vurdering:
Eiendommen med gbnr: 76/3 har meldte seg ut av Musum V0057. Derfor er nytt tellende
areal hos valdet Musum totalt 832 da. Administrasjonen mener valdet fremdeles
oppfyller kravene oppstilt i hjorteviltforskriften, med et totalt tellende areal på 832 da.
Det aktuelle valdet er ikke stort nok til å få utarbeidet bestandsplan og/eller kvotefri jakt
jf. § 20 i hjorteviltforskriften. Det oppfordres derfor til å samarbeide med nærliggende
eiendommer slik at forvaltningen av rådyr kan bli bestandsplanbasert. Dette i henhold til
nasjonale målsettinger om at mest mulig av forvaltningen av hjortevilt skal være basert
på bestandsplaner.

Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om godkjenning av rådyrvald Haukå - Leinsmyra

Saksbehandler: Inga Stamnes
E-post:
inga.stamnes@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2018/7915 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda

Møtedato
27.06.2018

Saksnr.
15/18

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune godkjenner nytt rådyrvald, «Kulstadvika» i henhold til § 13 i forskrift
om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.
Inga Berit Lein godkjennes som valdansvarlig representant.
Tellende areal for valdet er 1228 dekar. Valdet gis valdnummer og tildeles rådyr fra og
med jaktåret 2018.
Omsøkt vald Sørhaugsberget/Leinsmyra (1047 daa) godkjennes ikke.
Omsøkt vald Sjøvollen (548 daa) godkjennes ikke.
Omsøkt vald Haugdal/Haukåa (683 daa) godkjennes ikke.

Vedlegg:
Ingen
1 Søknad og kart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det er åpnet for jakt etter elg, hjort og rådyr i Verdal kommune. For rådyr er
minstearealet i kommunen 700 dekar.
Godkjenning av vald reguleres av FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av
hjortevilt:
§ 9. Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Valdet skal være sammenhengende og ha
en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte
et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Valdet
kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. Jaktrettshaverne skal oppnevne en
valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet overfor kommunen.
§ 10. Søknad om godkjenning av vald Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg,
hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. mai.

Vurdering:
Administrasjonen mener omsøkt vald «Kulstadvika» er godt arrondert og oppfyller
kravene oppstilt til vald i hjorteviltforskriften. Følgende eiendommer inngår nå valdet
«Kulstadvika»; 63/1, 62/1 og 63/2, med et tellende areal på 1228 dekar.
Angående Sørhaugsberget/Leinsmyra:
Praksis i kommunen angående rådyrvald er at noe innmark kan regnes med som tellende
areal, dette jf. § 8 i hjorteviltforskriften. Valdet Sørhaugsberget/Leinsmyra består seg i
all hovedsak av innmark, det kan derfor ikke godkjennes.
Angående Sjøvollen (547,3 daa) og Haugdal/Haukåa (683 daa):
Kommunens minsteareal for rådyr er 700 daa. Minstearealet setter grense for minste
størrelsen på omsøkte vald. Kommunen har ikke anledning til å fravike fastsatt
minstearealet for å få godkjent vald som har et mindre tellende areal enn 700 da, jf. §§ 6
og 7 i hjorteviltforskriften. Fravike minstearealet kan en kun gjøre ved tildeling av
fellingstillatelser.
Slik det framgår av søknaden, kan det for administrasjonen se ut som søker ikke er klar
over de krav som stilles til arrondering og avgrensning av vald. Dette siden alle
eiendommene i strekningen Leinsmyra nordover til Haukåa er innmeldt på samme
søknadskjema. Slik det fremgår av vedlagte kart og søknad henger ikke valdet
Leinsmyra – Haukåa sammen. Kommunen kan derfor ikke godkjenne det omsøkte valdet
i sin helhet. Siden eiendommene er fordelt på fire områder som ikke er
sammenhengende, må de behandles som separate vald.

Det aktuelle valdet «Kulstadvika» er ikke stort nok til å få utarbeidet bestandsplan
og/eller kvotefri jakt jf. § 20 i hjorteviltforskriften. I tillegg er det en andel areal som
ikke kan godkjenne, og hvor det dermed ikke kan jaktes rådyr før eiendommene er
formelt innmeldt i vald. Det oppfordres derfor til å samarbeide med nærliggende
eiendommer slik at forvaltningen av rådyr kan bli bestandsplanbasert. Dette i henhold til
nasjonale målsettinger om at mest mulig av forvaltningen av hjortevilt skal være basert
på bestandsplaner.

Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om bruk av ATV for transport av materialer til hytte - L. Sverkmo

Saksbehandler: Inga Stamnes
E-post:
inga.stamnes@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2018/7723 - /K01

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda

Møtedato
27.06.2018

Saksnr.
17/18

Rådmannens innstilling:
Saken er behandlet etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag. Søknaden avslås da dette dreier seg om gjentatt kjøring med ATV over lengre
avstand langs en vernet vegtrase.
Vedtaket kan påklages iht forvaltningsloven. Eventuell klage sendes kommunen, innen
3uker iht forvaltningslovens regler.

Vedlegg:
1 Søknad om motorferdsel i utmark §6 - frakting av materialer i forbindelse med skifte
av tak på hytte - Lillian Sverkmo
2 Kart med inntegnet kjørerute
3 Grunneiertillatelse

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til søknad fra Lillian Sverkmo datert 11.06.18. Det søkes om å få dispensasjon
til bruk av ATV i forbindelse transport av materialer, stillaser og annet utstyr som skal
brukes til av taksperrer og tak på hytte 225/5/19. Taket må skiftes/repareres grunnet
skader forårsaket av snø i vinter. Transporten skal foregå etter vegtrase som er omtrent

880 meter, og videre 20 meter i terrenget fra veg bort til hytte. Grunneier Værdalsbruket
har godkjent kjøringen, med forbehold om at transporten gjennomføres slik at det ikke
oppstår skader på vegen.

Vurdering:
Søker Lillian Sverkmo søker om å kjøre fra parkering til hytte gnr. 225, bnr.5, fnr.19,
total lengde på kjøretrase blir omtrent 900 meter.
Søknaden gjelder § 6 i Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på
islagte vassdrag av 15. mai 1988. 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.
Kommunen skal altså vurdere behovet for transport opp mot mulige skader og ulemper
for natur og mennesker i knyttet til målet om å redusere motorferdselen til et minimum.
Det må også vurderes hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det gjelder spor i
terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå
med andre interessegrupper og naturmiljø, med videre.
Søknaden vurderes å ikke oppfylle forskriftens krav til særskilt grunn.
Med 15 omsøkte turer anses omfanget av kjøring å være stort, i tillegg er kjøretrase lang.
Omsøkt kjøring skal i all hovedsak foregå langs Karl Johans vei, ca 880 meter, og i
tillegg 20 meter i terrenget. Karl Johans vei er en del av Vegvalg - Statens vegvesens
nasjonale verneplan for veger bruer og vegrelaterte kulturminner, hvor Statens vegvesen
har ansvaret for vedlikeholdet. Veien er fredet etter kulturminneloven. Med tanke på
omfanget av kjøringen anser administrasjonen det som svært sannsynlig at det vil oppstå
kjøreskader langs strekningen som i all hovedsak har et vegdekke som består seg av et
tynt lag grus og gress. Vegen er per definisjon å regne som utmark, jf. § 2, tredje ledd i
motorferdselloven. Slik er ikke kjøring etter denne traseen å oppfatte å være i tråd med
naturmangfoldloven § 9 som omhandler føre-var prinsippet. Det vil bli kostbart for søker
å reparere de kjøreskader som trolig vil oppstå. I utgangspunktet er transport av
materialer noe som bør utføres på snødekt mark. Dersom det haster med å få skiftet tak
på hytte anbefaler administrasjonen søker om å sende inn ny søknad om bruk av
helikopter for frakt av materialer.

Administrasjonen har vært i dialog med grunneier Værdalsbruket om saken, de var ikke
klar over omfanget av transport når de ga søker grunneiertillatelsen.
Saken vurderes å være i konflikt med kulturminnelovens §§ 3 og 4, samt
naturmangfoldlovens bestemmelser etter §§ 8-12.

