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Verdal kommune
Sakspapir

Endring av tildeling av elg i Nedre Verdal

Saksbehandler: Mads Forsell
E-post:
mads.forsell@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2020/2307 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utvalg for utmarkssaker

Møtedato
23.06.2020

Saksnr.
17/20

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune reduserer ikke tildeling for elg i Nedre Verdal tildelingsområde for
2020 og 2021.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Terje Aksnes fremmet følgende forslag i møte i Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020, PS
15/20:
Endring av tildeling av elg i Nedre Verdal tildelingsområde fra en tildelt kvote i
bestandsplanen for Nedre Verdal tildelingsområde i år 2020 og 2021. Det foreslås tildelt
elg redusert med 15 dyr per år, fra 115 til 100 dyr. Dyr som ikke ble felt i 2019 overføres
ikke til år 2020, like ens fra 2020 til 2021.
Oddleiv Aksnes kom med motforslag om at saken utsettes inntil saksgrunnlag foreligger,
noe som ble vedtatt med 4 mot 1 stemmer.
Bakgrunnen for forslaget saken er at Terje Aksnes har fått flere henvendelser om at det
har blitt mindre elg i Nedre Verdal de siste årene. I tillegg er det rapportert at det er
funnet mye død elg.
Siden vedtak ble gjort har Nedre Verdal tildelingsområde v/leder sendt en mail adressert
til utvalget om saken hvor de belyser sitt syn på saken. Tildelingsområdet stiller seg

uforstående til at et slikt forslag blir fremmet uten at de er informert i forkant, og at en
bestandsplan for 2018-2021 endres midt i planperioden. Videre har de lagt ved statistikk
for valdet de siste sju årene. De viser til at dersom kvoten reduseres vil tildelingsområdet
mest sannsynlig oppnå en avskyting på 100 %, noe de poengterer ikke er en målsetning,
og mener at avskyting i de to første årene i planperioden med hhv. 88,7 og 87,8 %
avskyting av tildelt kvote er noe de mener at er en mer riktig avskytning. Brevet ligger
vedlagt.
Videre har saksbehandler fått telefoner fra en innbygger, en jaktleder, og en grunneier fra
Leksdal, som ligger innenfor Nedre Verdal tildelingsområde. Alle tre opplyser at det har
vært mindre elg i Nedre Verdal de siste årene, og da spesielt i Volhaugen og Leksdal, og
oppfordrer til å senke kvotene. I tillegg viser de også til at det har vært mye død elg i
vinter og vår på forholdsvis små områder.
Vurdering:
For å vurdere endring tildeling av elg bør man se på data samlet i hjorteviltregisteret, da
det er verktøyet man har for forvaltning av hjortevilt. «Sett elg pr. jegerdag» er noe som
gir et godt bilde på hvor mye elg jegerne ser under jakta, og vil følgelig gi et bilde på
bestandsutviklingen i et gitt område. Fra og med 2018 ble måten man skal rapportere sett
elg i hjorteviltregisteret endret, slik at det er vanskelig å sammenligne 2018 og 2019 med
tidligere år. Imidlertid kan man se på «elg felt pr. jegerdag». Dette forteller oss hvor
mange dager man jakter pr. elg man skyter, og kan si noe om bestandsutviklingen.

Figur 1: Elg felt pr. jegerdag i Nedre Verdal

Grafen i figuren viser oss elg felt pr. jegerdag. Ut fra denne grafen ser det ikke ut til at
det har vært noen nedgang i elgbestanden i Nedre Verdal. Kjønns- og aldersfordeling i
avskytingen i 2018 og 2019 ligger stort sett innenfor rammene satt i bestandsplanen,
bortsett fra et lite avvik når det gjelder kjønnsfordeling hos eldre hann og hodyr. Da det
er to år igjen av planen er det fortsatt god tid til å rette opp i dette i
bestandsplanperioden. Leder i tildelingsområdet opplyste at de mener at rundt 88 %
avskyting er en mer riktig avskyting enn 100 %. Saksbehandler mener at denne burde
ligge mer i overkant av 90 %, men at en avskyting på rundt 88 % ikke er et vesentlig
avvik fra bestandsplanen som gir grunnlag til å endre på tildeling av elg.

Når det gjelder elg avgått utenom jakt i Verdal er fordeling de siste ti årene, fordelt på
jaktår (1. april-31. mars), slik:
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Ut fra denne statistikken kan man se at det ikke har vært noen unormal mengde død elg i
forhold til foregående år.
Den faglige konklusjonen er at man på bakgrunn i data fra hjorteviltregisteret anbefaler å
ikke endre tildeling i Nedre Verdal tildelingsområde. Det er ikke vesentlige avvik
mellom avskyting og bestandsplan, samt at man med hjorteviltregisteret som grunnlag
ikke kan si at det er noen nedgang i elgbestanden, selv om det kan være lokale
variasjoner. Man er midt i en bestandsplanperiode, slik at tildelingsområdet har mulighet
til å justere tildeling hos jaktfeltene dersom de ser at det i enkelte områder er endringer i
bestanden.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om utvidelse av vald - Skrove/Hjelde

Saksbehandler: Mads Forsell
E-post:
mads.forsell@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2020/1697 - /K40

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utvalg for utmarkssaker

Møtedato
23.06.2020

Saksnr.
18/20

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune godkjenner søknad om utvidelse av rådyrvald, Skrove/Hjelde, jf.
forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11.
Valdet godkjennes med et tellende areal på 9808 da.
Per Leif Hjelde er valdansvarlig representant.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Per Leif Hjelde søker om utvidelse av valdet Skrove/Hjelde. Vedlagt søknad er liste over
eiendommer som tilhører valdet. Disse eiendommene inngår i grunneierlaget
Skrove/Hjelde slik at leder i grunneierlaget, Per Leif Hjelde, skriver under for disse.
Eiendommene som kommer til valdet har ikke vært del av rådyrvald tidligere, etter
opplysninger per telefon fra Per Leif Hjelde. Valdet har et totalt areal på 13038,9 da, og
et tellende areal på 8562,1 da (gardskart.nibio.no).
Saken ble behandlet i PS 12/20, hvor saken ble sendt tilbake for å tydeliggjøre hvilke
eiendommer som tilhører valdet.

Lovverk:
•
Lov om jakt og fangst
•
Forskrift om forvaltning av hjortevilt
•
Lov om forvaltning av naturens mangfold
Vurdering:
Ved ny gjennomgang av kart har man klart å gjøre valdet sammenhengende, og at der av
en avgrensning som gjør det egnet til jakt, jf. § 9 i forskrift om forvaltning av hjortevilt.
Valdet tilfredsstiller alle krav til vald, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 9 og
10. Ved utregning av tellende areal for hjortevilt skal man som hovedregel regne
skogareal og myr under skoggrensa som tellende. Kommunen kan godkjenne andre
arealtyper som tellende areal der disse er av stor betydning for vedkommende art, jf.
forskrift om forvaltning av hjortevilt § 8. Rådyr er en art som er sterkt knyttet til dyrket
mark, og man kan regne dyrket mark som å være av stor betydning for rådyr, slik at det
kan være naturlig å regne med f.eks. 30 % av dyrkamarka som tellende areal for rådyr.
Skrove/Hjelde består av 4152,7 da innmarksbeite, fulldyrket og overflatedyrket jord. Slik
at man da kan regne med 1245,8 da av dette som tellende areal. Med bakgrunn i dette
mener administrasjonen at Skrove/Hjelde kan godkjennes som rådyrvald, med et tellende
areal på 9808 da.

Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om motorferdsel i utmark - Øyvind Holm

Saksbehandler: Mads Forsell
E-post:
mads.forsell@verdal.kommune.no
Tlf.:
40400435

Arkivref:
2020/2310 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utvalg for utmarkssaker

Møtedato
23.06.2020

Saksnr.
19/20

Rådmannens innstilling:
Øivind Holm gis dispensasjon for kjøring av minigraver fra Langmyra til Høysjøen, jf.
forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for én (1) tur/retur Langmyra - Høysjøen.
- Kjøring skal kun foregå til omsøkte formål.
- Dersom det oppstår kjørespor/skader er det søkers ansvar å gjenopprette disse.
- Dispensasjonen er gyldig fram til 1. oktober 2020.
Mislighold av dispensasjonen eller vilkår, samt endrede forutsetninger, kan føre til
umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller
dispensasjon kan straffes med bøter jf. lov om motorferdsel § 12.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Øivind Holm søker om dispensasjon for kjøring med minigraver for graving og
drenering rundt hytte ved Høysjøen. Søker opplyser at det er Ørjan Sellæg som skal stå
for tiltaket.

Vurdering:
Saken blir behandlet etter forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. For tillatelse
ved særlig behov etter § 6 er bestemmelsen streng. Følgende betingelser må være oppfylt
for at tillatelse ska kunne gis:
- Søkeren må påvise et særlig behov
- Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
- Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdselen til et minimum.
Søknaden vurderes til å tilfredsstille forskriftens krav, da det er vanskelig å få utført
arbeidet på noe annet vis.
Søknaden er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ikke
vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon tilsier at søknaden kommer i konflikt med
slike interessert på den aktuelle kjøreleien, hverken direkte eller i umiddelbar nærhet.

