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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen støtter søknaden fra Øvre Verdal vald om forlenget jakttid for hjort i Verdal
kommunen til 23.12 f.o.m. 2010, og sakspapirer oversendes fylkeskommunen til endelig vedtak.
En vil tilrå at Øvre Verdal vald redegjør for erfaringene med forlenget hjortejakt om noen år.
Videre er det ønskelig at en foretar mer metodisk kartlegging av hjorteskader på ungskog av
gran. Initiativ til dette bør tas av Værdalsbruket. Det kan søkes lokalt viltfond om støtte til slik
registrering.

Vedlegg:
Revidert søknad 30.5.10 fra Øvre Verdal
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Sak 3/2010 Utmarksnemnda
Søknad fra Øvre Verdal til sak 3/2010
Kart over hjorteskader på skog i Vukuområdet
Saksopplysninger:
Vedtaket da saken var opp sist ble som følger :
”Saken fremmes til diskusjon i hjorteviltregion 1, og saken tas deretter opp på nytt i
utmarksnemndas junimøte. Til det møtet ønskes utarbeidet tall for tildeling/felling for hjort
sortert på nedre og øvre Verdal vald.”
I elgregion 1 ble saken presentert av Øvre Verdal v/Anders Børstad. Viltforvalteren uttalte seg i
positive ordelag om søknaden. For øvrig var det ingen av de andre kommunene som ga uttrykk
for behov for lengre hjortejakt.
Tildelingen/felling av hjort har vært som slik de siste år (2009 til 2006 fra høyre mot venstre)

Felt Hannkalv 4
Felt Hunnkalv 4
Felt Hann 1,5 år 6
Felt Hunn 1,5 år 0
Felt Hann Eldre 13
Felt Hunn Eldre 1
28
Felt totalt
Fellingsprosent 60,9
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Av dette kan det regnes ca 6 dyr årlig tildelt for Nedre Verdal, og felt vekselvis 1 og 0 dyr
årvisst. Resten av tildeling og felling gjelder Øvre Verdal som har egen bestandsplan. Øvre
Verdal består av 36 jaktfelt og Nedre Verdal består av 13 jaktfelt.
Tildelingen av hjort og gjennom det fellingsprosenten er som tidligere nevnt langt på veg et
produkt at det er praktisk at aktuelle jaktfelt har tildelte dyr som en mulighet til felling.
På kommunens oppfordring er Værdalsbruket (VB) bedt om å konkretisere hjorteskader på
skog. Kommunen fikk 4.6 et kart hvor en del bestand med barkskrelling i hogstklasse 3 er
inntegnet og ett av dem ble befart. VB ble oppfordret til mer metodisk kartlegging av
hjorteskader på skog.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger gjort i sak 3/2010 har fortsatt gyldighet. Fylkesmannen har tidligere
hatt en streng holdning til søknader om forlengelse av elg/hjorte-jakt noe som også ble uttalt på
regionmøtet, bl.a. er en omtrent tilsvarende søknad (elg) fra Snåsa kommune avslått. Den eneste
forskjellen nå er hjortetrekket mellom Snåsa og Verdal. Denne søknaden skal nå behandles hos
Fylkeskommunen etter forvaltningsreformen. Skal en dømme etter signaler fra regionmøtet er
det god sjanse for at søknaden kan gå gjennom.
Skogskadene er nå bedre konkretisert. De er enda ikke kritisk store, men det er den mest
verdifulle skogtypen som berøres. Det er sannsynlig at skadene vil øke. Det bør også innen
dagens hjortejakt, som i Verdal allerede er 14 dager lengre enn resten av fylket være mulig å
effektivisere hjortejakten, og sy sammen spesielle pakker med hjortejakt i kjerneområdet rundt
Vuku. Dels da dette er lite attraktive jaktområder /skogtyper for elg, og dels da det dreier seg om
svært konsentrerte områder hvor det i større grad kunne vært benyttet jakttårn osv. En fordel
med jakt i desember er selvsagt økt mulighet for bruk av sporsnø.
De negative konsekvensene av forlenget jakt er neppe spesielt store i desember måned mhp
annen jakt og friluftsliv. En forlengelse bør nok av formelle/praktiske årsaker omfatte hele
kommunen, men vil nok i prinsippet bli benyttet i kjerneområdet. Det kan selvsagt være en
spekulasjon at muligheten til utvidet jakt på hjort i hele kommunen kan bli et dekke for ulovlig
jakt på elg.
Rådmannen har under tvil endret oppfatning og tilrår nå å støtte søknaden slik den nå foreligger.

