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Tildeling av elg og rådyr

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 65/04, som
saksnummer 30/15.

Vedtak
Det godkjennes ett års bestandsplan for 2015 med avskytningsavtale for elg under disse
betingelser:
Det leveres samtykker fra alle rettighetshavere innen 1 mai 2016.
Søknaden suppleres med kart med inntegnet jaktfelt og tellende areal.
Det tillates rådyrjakt på jaktfeltene som har søkt om fellingstillatelse på rådyr i 2015.
Forutsetningen for tillatelse er at alle jaktfeltene som ønsker rådyrjakt leverer skriftlig
tillatelse fra alle grunneiere innafor jaktfeltet innen 1 mai 2016.
Rådyrkvote for 2015 tildeles etter tellende areal i hvert jaktfelt.
Det settes forbehold at planutvalgets vedtak om tildeling av elg og rådyr i 2015 (saksnr.
14/1060) må endres for at vedtaket skal være gyldig.

Klageadgang
Vedtak som er fattet administrativt kan påklages innen tre uker

Lovanvendelse (rettslig grunnlag for vedtaket)
Viltloven- forvaltning av hjortevilt. Rundskriv februar 2012.
Viltloven – utøvelse av jakt, felling og fangst. Rundskriv februar 2013
Bakgrunn for saken
Gildeskål kommune har fått søknad om godkjenning av bestandsplan for Sandhornøy den
20.03.2015. Søknaden har blitt behandlet i kommunen og har fått avslag.
Gildeskål kommune må følge lover og regler og opptre korrekt i forhold til alle parter, også
dem som ikke ønsker å være med på jakten. Kommunens hovedansvar er å ivareta
grunneiers rettigheter og sikre sikker og human jakt.
Denne saken har blitt slik utelukkende fordi dette bestandsplansområdet ikke ønsker å
overholde kommunens tidsfrister og heller ikke etterkommer kommunes pålegg om
endringer.
Styreleder i driftsplanområdet refererer til sak fra 2009 om tildeling av elg og rådyr, der
kommunen tildelte 8 fellingstillatelser på rådyr. Styreleder i driftsplanområdet tolker vedtaket
slik at kommunen har åpnet med dette for kvotefri jakt på Sandhornøy. Dette problemet
behandles i eget sak senere.

Vurdering
Kommunen har mottatt en ny søknad om godkjenning av bestandsplan for Sandhornøy.
Søknaden har justert tellende areal på Sandnes og grunneiere som ikke ønsker jakt har blitt
trukket ut av bestandsområdet og tellende areal har blitt redusert.
Kommunen setter som vilkår at pålegg fra kommunen spesifisert i vedtaket rettes opp innen
1 mai 2016.
Dette vil gi grunnlag for dannelse av et nytt bestandsplan i fremtiden.
Add. Varsling og ettersøk av såret hjortevilt.
Kommunen skal alltid varsles om skadeskyting hvis dyret ikke er funnet og avlivet samme
dagen skytingen fant sted. Det er kun kommunen som kan avlyse ettersøk eller friskmelde
dyret.
Det undrer kommunen at styreleder for driftsplanområdet referer her til hjorteviltforskriftens
§ 25 som har ingenting med saken å gjøre.

Gregor Hiler
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur

Rune Reisænen
Virksomhetsleder Plan og utvikling

