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21/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune godkjenner nye rådyrvald, Øvre Vist/Sandvika og Sørhaugsberget/Leinsmyra i
henhold til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.
Pål Vidar Graadal godkjennes som valdansvarlig representant.
Omsøkt vald Sørhaugsberget/Leinsmyra godkjennes med totalt 954,5 dekar tellende areal.
Omsøkt vald Øvre Vist/Sandvika godkjennes med totalt 768 daa tellende areal. Valdene gis
valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2018.
Omsøkt vald Haugdal/Haukåa (694,5 daa) godkjennes ikke.

Vedlegg:
1 Klage på vedtak PS015/18
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Valdansvarlig representant leverte inn søknad om godkjenning av rådyrvaldet Haukåa-Leinsmyra i
høsten 2017. Søker ble den gang informert av daværende utmarksrådgiver at søknaden ikke ville bli
behandlet før våren 2018. I søknaden var alle innmeldte eiendommer på strekningen LeinsmyraHaukåa innmeldt på samme søknadskjema. Slik det framgikk av kartene og søknaden henger ikke
det omsøkte valdet sammen, da det flere steder er avskjært av eiendommer som tilhører et annet
rådyrvald. Siden eiendommene er fordelt på fire områder som ikke er sammenhengende, ble det
behandlet av administrasjonen og utmarksnemnda som fire separate vald i møte den 27.06.17.

Valdansvarlig representant har levert klage på PS 15/18. Det vises i klage til at det må ha vært
regnet feil for valdet Haugdal/Haukåa, da klager viser til at eiendommer med følgende gbnr skal
tilhøre valdet: 36/17, 61/5, 61/4 og 61/12, og at disse eiendommene samlet utgjør omtrent 762,5

daa. Administrasjonen viser her til søknaden, her har ikke eier av eiendom gbnr 61/4 skrevet
under, denne eiendommen utgjør 344,5 daa tellende areal. Ved manglende underskrift av
grunneier av denne eiendommen kunne ikke saksbehandler legge til arealet til omsøkt vald. Det
er søkers ansvar å påse at en har innhentet alle underskrifter før en leverer søknaden fra seg, jf
hjorteviltforskriftens § 10.

Sørhaugsberga/Leinsmyra:
Klager mener at det gamle torvuttaket må kunne defineres som skog/utmark altså som
tellende areal. Klager mener at det er lang avstand til nærmeste tilstøtende jaktområde og
at de bekymrer seg for rådyrstammens helse, vekst av predatorer og økt frekvens av
påkjørsler dersom deres omsøkte vald ikke godkjennes.
Vurdering:
Haudal/Haukåa:
I etterkant av møte i utmarksnemnda 27.06.18 og innlevering av klage på vedtak
PS015/18, har saksbehandler fått oversendt nytt søknadskjema hvor eier av gbnr 61/4
bekrefter å melde seg inn i omsøkt vald. Det er riktig at eiendommene samlet utgjør
762,5 daa, men da er dette inkludert alt arealet. Korrekt tellende areal er 687 daa, i
tillegg har kommunen i tidligere godkjenninger av rådyrvald høsten 2018 vedtatt at
kommunen godkjenner 10 % av dyrket mark som tellende areal, i dette tilfellet 7,5 daa.
Inkludert dyrket mark utgjør valdet 694,5 daa. Minstearealet i kommunen er 700 daa for
rådyr. Haugdal/Haukåa kan derfor ikke godkjennes da arealet er for lite selv inkludert 10
% dyrka mark.
Sørhaugsberget/Leinsmyra:
I forrige vurdering av omsøkte Sørhaugsberget/Leinsmyra ble valdet vurdert til å ha en
for stor andel dyrket mark til å kunne godkjennes. Det ble i tillegg lagt vekt på at valdet
fremstår som oppstykket og ikke hadde den sammenhengen som kreves i henhold til § 9
i hjorteviltforskriften. I tillegg virket arealet lite jaktbart med hensyn til en stor andel
boligbebyggelse, samt mye åpent område. Veileder til hjorteviltforskriften M-478 – 2016
sier at administrasjonen må vurdere følgende: Kommunen skal vurdere om søknaden om
valdgodkjenning tilfredsstiller alle formelle krav i §§ 9 og 10. Kommunen må likevel
utøve skjønn når de vurderer valdets form og avgrensning, og ta i betraktning at det som
hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store enheter. Der hvor strukturen på
valdet (avgrensing, form, størrelse) er til hinder for en rasjonell og effektiv
viltforvaltning, bør kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for bedre
ordninger. Areal som ligger i nærheten av tettbebygd strøk eller lignende, må vurderes
særskilt. Administrasjonen la også vekt på kjennskapen til at en del av arealene som står
oppført som skogteiger i landbrukskartene i realiteten er hogd, og ikke tenkt tilplantet. I
etterkant er det blitt levert en oppdatert søknad hvor en har fått med arealer slik at valdet
har fremstår som en sammenhengende enhet. Administrasjonen har også sett nærmere på
arealene torvuttaket utgjør, og kommet fram til at deler av dette kan godkjennes som
tellende areal, dette gjelder det eldre torvtaket. En ser også at spørsmålet om jakt kan
utøves på en sikker nok måte er blitt tillagt for stor vekt. Det er jeger og jaktleder som
skal påse at selve jaktutøvelsen foregår sikkerhetsmessig forsvarlig, jf. forskrift om

utøvelse av jakt, felling og fangst. I tillegg var kom begrunnelsen for avslag om
godkjenning av omsøkt vald i vedtak PS15/18 for dårlig fram. Administrasjonen har nå
vurdert arealene omsøkt i Sørhaugsberget/Leinsmyra og kommet frem til at valdet
godkjennes med totalt 954,5 daa tellende areal, hvorav 137,5 daa er fulldyrket mark. Når
det gjelder avstanden til nærmeste jaktområde ønsker administrasjonen å understreke at
rådyrbestanden i denne delen av kommunen blir aktivt forvaltet av jaktrettshavere i
Volhaugen og Blommen/Leksdal/Leirådal.
I forbindelse med innlevering av oppdatert søknad er det lagt til nye eiendommer,
dermed omsøkes det nytt rådyrvald «Øvre Vist/Sandvika». Store deler av nytt omsøkt
vald tilhører allerede et vald som er tildelt rådyr for året 2018. Det nye omsøkte valdet
anses som et positivt tiltak for å skape større forvaltningsenheter. Valdet oppfattes å ha
en hensiktsmessig arrondering og avgrensing i henhold til hjorteviltforskriftens § 9. Med
dette oppheves derfor rådyrvaldet «Øvre Vist» 5038V0059. Nytt rådyrvald Øvre
Vist/Sandvika godkjennes med totalt 768 daa tellende areal inkludert 25,5 daa dyrka
mark. Da det gamle valdet allerede er tildelt fellingstillatelse på rådyr vil ikke det bli
tildelt ytterligere fellingstillatelser til det nye valdet. Dette fordi nytt tellende areal ikke
tilsier at det er arealgrunnlag for tildeling av flere tillatelser.
Administrasjonen har sammen med utmarksnemnda kommet fram til kommunens
rådyrvaldstruktur bør revideres. 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 over 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.

