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Rådmannens forslag til vedtak:
Revidert bestandsplan for elg for valdet Nedre Verdal godkjennes. Dette innebærer at tildelingen
for de 3 årene 2010 -2012 settes til 255 dyr, eller gjennomsnittlig 85 dyr pr år.
For 2010 tildeles 6 hjort (valgfrie) som omsøkt.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra Nedre Verdal med kommentarer (gjengitt i saken)
Oppgradert bestandsplan for elg 2010-2012
Saksopplysninger:
I sak 3/09 utmarksnemnda ble bestandsplan (elg) for Nedre Verdal behandlet og det ble gjort
følgende vedtak:
”I medhold av § 14 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever godkjennes bestandsplan for valdet
Nedre Verdal for perioden 2009 t.o.m. 2012 med følgende forbehold :
1. Antallet tildelte elg pr år i bestandsplan reduseres fra 94 til 90.
2. Det er en forutsetning at valdet, med basis i resultatene fra elgjakta 2009, oppgraderer
bestandsplanens innhold mhp å oppnå en bedre logisk sammenheng mellom hovedmål, delmål, tiltak og
avskytingsplan. Valdet må i dette vise hvordan en ønsket bestandsøkning skal oppnås. Dersom dette ikke
er mulig bør planens hovedmål revurderes. Det er også ønskelig at valdets ulike regionale utfordringer
analyseres og integreres handlingsmessig i planen. Det tenkes her på trekkelg i Vinne/Ness samt
rapporter som kan tyde på redusert bestand i grenseområder mot Inderøy og Steinkjer. Det kan være et
nødvendig tiltak at en i deler av valdet reduserer kvotene de nærmeste år for å oppnå ønskede mål lengre

fram i tid. Slik oppgradering av planen skal framlegges utmarksnemnda innen 1.mai 2010.
Utmarksnemnda vil deretter fatte vedtak i forhold til en oppgradert bestandsplan.
Ved vesentlig avvik fra godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i
området i løpet av planperioden kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny
fellingstillatelse.”

I ettertid foretok Nedre Verdal selv en ytterligere reduksjon av tildelingen for 2009 ned til 85
elg, samt øvrige grep. Det vises til følgende skriv fra valdet :

Vurdering:
Dette vurderes slik at Nedre Verdal oppfyller nemndas vedtak i sak 3/09. Etter samtale med
Nedre Verdal er en blitt enig om at det er rasjonelt at de nye tildelingstallene vedtas av
kommunen slik at dette framstår som en offisiell tildeling for resten av perioden.
For hjort ønsker valdet en tildeling på 6 dyr for 2010. Dette må oppfattes som en tildeling av
praktisk karakter mhp interne tildelingsrutiner. De siste årene er det felt 0-1 dyr pr år innenfor
rammen av en større tildeling, og det forventes ikke store endringer i fellingen for 2010.

