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Utmarksnemnda i Verdal kommune
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Rådmannens forslag til vedtak:
Omsøkte valdutvidelse godkjennes. Valdet består etter dette av 3 eiendommer: AS
Værdalsbruket, Tronsmoen gård og Storlunet gård og omfatter disse vann og vassdrag : Helgåa,
Inna, Trongdøla, Strådøla, Auretjernbekken, Stortjønna (Vera), Bellingsåa, Skjækra,
Tverråa/Lakaelva, Ørviltjønna/Ørvilbekken, Vassdalsbekken, Tronsmovassdalen, Jerptjønna,
Flåttåtjønna, og Grasholtjønna.
En ber om at valdet gis et funksjonelt navn. For høstjakta 2010 tildeles valdet 8 bever, intern
tildeling til jaktfelt gjøres av valdet selv. Tildeling til vårjakta i 2011 gjøres etter at
fellingsresultat/rapport foreligger. Det er ønskelig med en skriftlig vurdering fra valdet basert på
erfaringer fra jakta.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad av 14.5.10 (gjengitt i sak) fra VB as
Søknad om fellingstillatelse av 15.3.10 Tronsmoen gård/VB/Storlunet
Sak 2/10 Utmarksnemnda.
Saksopplysninger:
Åpning av beverjakt ble vedtatt gjennom kommunal forskrift i sak 8/2008 Utmarksnemnda.
I forbindelse med søknad om godkjenning av vald ble følgende vedtak ble fattet i sak 2/2010 :
I henhold til Forskrift om hjortevilt og bever godkjennes følgende bevervald: Værdalsbrukets
eiendom i henholdsvis Helgåa og Inna. For den resterende del av inneværende jaktsesong
(t.o.m.30.4 2010) tildeles 4 dyr. For kommende sesong dvs 2010/11 tildeles med dette 5 dyr.
Det anbefales at dyrene fordeles mest mulig jevnt på henholdsvis Helgåa og Inna.

[Skriv inn tekst]

Etter dette skjer årlig tildeling uten at søknad er påkrevd. Fellingsresultat meldes til kommunen
innen 10 dager etter jaktslutt.
I brev datert 14.5.10 søker Værdalsbruket på vegne av seg selv samt Svein Eggen og Stig
Jønsson om følgende:

Vedlagt søknaden foreligger også et brev datert 15.3 fra Tronsmoen gård mfl som uttrykker
følgende :

For vårjakta er det rapportert om felling av en bever (ved Brudesløret).
Vurdering:
Før forrige sak (godkjenning av vald) ble behandlet ble Værdalsbruket oppfordret til å inkludere
gårdene Tronsmoen og Storlunet i valdet. Det er derfor en ønsket utvidelse. Utover dette er det
et betydelig større antall vassdrag med i denne endringen. Det søkes nå om til sammen 8 dyr.
Med ett dyr felt i vårjakta er det likevel ikke mulig å felle mer enn det antall dyr som ble tildelt i
sak 2/10. Hva som etter hvert er forsvarlig nivå må en få erfaringer på over tid.

[Skriv inn tekst]

De to brevene kan oppfattes litt ulikt, men en velger å forholde seg til det nyeste som beskriver
dette som en valdutvidelse. Jaktfelt og intern tildeling til disse er derfor kommunen
uvedkommende.

