Møteinnkalling
Viltnemnd

Dato:
Møtested:
Tidspunkt:

09.06.2016
Kommunehuset, Formannskapsalen
10:00

Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Oppsummering av viltnemd-møte 05.04.2016
Etablering av viltnemd i Gildeskål kommune:
- Bakgrunn
- Struktur
- Momenter (habilitet, møter, saker som skal til viltnemda)
- Evalueringsmøter med valdansvarlige
Agenda
1. Utleie av kommunal grunn til jakt
2. Målsettinger for hjerteviltforvaltning
3. Oppmåling av tellende areal og grenser
4. Tiltak mot aggressiv elg- Sundsfjord eksempel
5. Elgtelling
6. Ettersøk
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Saksliste
Saksnr
PS 1/16
PS 2/16
PS 3/16
PS 4/16

Innhold
Søknad om godkjenning av bestandsplan for
Sandhornøy
Søknad om tildeling av elg for Fleina elgvald
Søknad om godkjenning av bestandsplan for
Søndre Gildeskål og Sørfjorden
Søknad om etablering av vald på gnr 15 og 18 i
Gildeskål kommune
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Arkivsaksnr
2016/564
2016/628
2016/677
2016/705

Arkivsaknr:
Arkivkode:
Saksbehandler:

2016/564
Gregor Hiler

Saksgang

Møtedato

Viltnemnd

09.06.2016

Søknad om godkjenning av bestandsplan for Sandhornøy

Rådmannens forslag til vedtak:

Viltnemda i Gildeskål kommune godkjenner bestandsplan og avskytingsavtale for Sandhornøy for perioden
2016-2018. Godkjenningen gjøres med hjemmel i hjortevilforskriftens § 16.

Vedtaket kan påklages.

Bakgrunn for saken:
Det vises til:

-

Søknad om godkjenning av bestandsplan datert 30.03.16
Bestandsplan 2016-18 datert 30.03.16
Avskytningsavtale , datert- underskrevet 20.03.2016.
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Vurdering:

Det søkes om godkjenning av ny plan med avskytingsavtale for perioden 2016-2018.
Kommunen behandler bestandsplan etter hjoreviltforskriftens §15-16. Videre vurderes planen etter de
føringer som ble gitt av målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Gildeskål kommune.
I hjorteviltforskriftens §15 og 16 er bestemt følgende:
§ 15.Krav til bestandsplan for elg og hjort
Vald eller bestandsplanområder som disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger
minstearealet kan søke kommunen om godkjenning av en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for elg
og/eller hjort.
Bestandsplanen skal inneholde mål for bestandsutviklingen, i samsvar med kommunens mål.
Bestandsplanen skal også inneholde en plan for den årlige avskytingen i antall dyr, som et minimum fordelt
på kategoriene kalv, voksne hunndyr og voksne hanndyr, samt spissbukk for hjort.
For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvota årlig
fordeles på de enkelte valdene.
Frist for å søke kommunen om godkjenning eller endring av bestandsplan er 1. mai. Søknaden skal
underskrives av bestandsplanområdets representant.
§ 16. Godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort
Kommunen skal behandle søknad om godkjenning av ny bestandsplan eller endring i eksisterende
bestandsplan innen 15. juni.
En godkjenning fastsetter fellingstillatelser for hele bestandsplanperioden, og skal inneholde
informasjon om muligheten for overføring av et begrenset antall fellingstillatelser mellom år i perioden.
Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom arealkravet i § 15
ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i
området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt
avskyting i antall, kjønn eller alder. Frist for kommunen til å trekke godkjenningen tilbake er 1. april.

Planforslaget er utarbeidet etter de føringer som er gitt i viltforskriften. Elgtelling utført vinter 2016 og data
fra Hjorteviltregisteret er benyttet for å evaluere elgbestanden i området.
Planen inneholder alt av nødvendig dokumentasjon og avtaler som kreves iht. hjorteviltforskriften.

Forslaget innefatter halveringen av minsteareal elg (1000 daa pr dyr) og relativt større uttak av kyr i
området Mårnes – Horsdal. Dette møter kommunens ønsker om reduksjon av bestanden i vestre delen av
Sandhornøy.
Det foreslås også at 1750 daa legges til grunn som minsteareal for elg i resten av øya.
Tildeling er basert på et nytt fordelingsnøkkel- årskalv, okser (1,5 år eller eldre) og kyr (1,5 år eller eldre).
Det forutsettes overfor jaktfeltene at minst halvparten av kyrne tas ut som kvige og små kyr og at det vises
måtehold mhp uttak av store okser.
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Det er søkt om tildeling av rådyr i hht minsteareal til alle jaktfeltene som ikke på forhånd har gitt beskjed om
at de ikke ønsker å gjennomføre jakt. I tillegg et det vedlagt dokumentasjon på rådyr bestand i form av settrådyr skjema.
Bestandsplanområdet tar grep i sine vedtekter for å få et bedre system for rapportering/innsamling av data
til kommunen. Hjorteviltregisteret er viktig i forbindelse med forvaltning av elgressursen i området. Det som
foreslås er ressursbesparende også for kommunen, som slipper at jegere kommer tilfeldig med
fellingsrapporter og kjever og at rapporteringen er levert innen fristen.

Avskytningsavtale:

Det foreslås at det gis en total tildeling på 156 elg og 110 rådyr i 3 års perioden.

Konklusjon:

Bestandsplan for 2016- 2018 med avskytningsavtale godkjennes.
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Arkivsaknr:
Arkivkode:
Saksbehandler:

2016/628
Gregor Hiler

Saksgang

Møtedato

Viltnemnd

09.06.2016

Søknad om tildeling av elg for Fleina elgvald

Rådmannens forslag til vedtak:

For vald Fleina tildeles det 2 voksne hanndyr og 1 voksen hunndyr etter hjorteviltforskriftens § 18.

Bakgrunn for saken:
Søknad om tildeling av elg for Fleina elgvald elgjakta 2016 datert 19.04.2016.

Vurdering:

Det søkes om tildeling av elgkvote for jakt 2016.

Kommunen behandler søknader om tildeling etter §18 i hjorteviltforskriften.
§ 18.Fellingstillatelse for elg og hjort
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Kommunen tildeler årlig fellingstillatelser for elg og hjort til godkjente vald med et tellende areal som
minimum tilsvarer minstearealet. Fellingstillatelsen gjelder innenfor det godkjente valdet.
For vald eller bestandsplanområder med godkjent bestandsplan skal fellingstillatelsene vise antall dyr uten
spesifikasjon på alder og kjønn, og avskytningen skal utføres i samsvar med alder og kjønn i godkjent
bestandsplan. For bestandsplanområder tildeles fellingstillatelsene hvert enkelt vald.
For vald uten godkjent bestandsplan beregnes antall fellingstillatelser ved å dividere valdets tellende areal
med gjeldende minsteareal. Fellingstillatelse skal fordeles på følgende kategorier
a)

elg: kalv (½ år), voksne hunndyr (1½ år og eldre), voksne hanndyr (1½ år og eldre),

b)
hjort: kalv (½ år), voksne hunndyr (1½ år og eldre), spissbukk (bukk med ugreina gevir), og voksne
hanndyr (1½ år og eldre).
For begge artene kan kalv felles i stedet for voksne dyr.
Kommunen skal sende fellingstillatelsen til valdansvarlig representant innen 15. juni.

Fleina er en øy med ganske stabil elgbestand hvor uttak av elg er basert på elgtelling utført på forkant av
jakta. Uttaket gjennom årene har vært stabil og basert på observasjoner av elgbestand.
Vald Fleina har fått godkjent minsteareal på 2000 daa ved revisjon av kommunal forskrift om minsteareal.
Dette gir grunnlag for 3 fellingstillatelser per år.
Fleina er naturlig avgrenset av andre deler av Gildeskål kommune og er ikke med i bestandsplan.

Konklusjon:

For vald Fleina tildeles det 3 dyr som omsøkt. Dyrene tildeles etter hjorteviltforskriftens § 18
som voksendyr
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Arkivsaknr:
Arkivkode:
Saksbehandler:

2016/677
Gregor Hiler

Saksgang

Møtedato

Viltnemnd

09.06.2016

Søknad om godkjenning av bestandsplan for Søndre Gildeskål og Sørfjorden

Rådmannens forslag til vedtak:

Viltnemda i Gildeskål kommune godkjenner bestandsplan og avskytingsavtale for Søndre
Gildeskål og Sørfjorden for perioden 2016-2020. Godkjenningen gjøres med hjemmel i
hjortevilforskriftens § 16.

Det settes frist til 01.09.16 for innlevering av manglende avtaler med jaktrettshavere.

Vedtaket kan påklages.

Bakgrunn for saken:
Det vises til:

-

Søknad om godkjenning av bestandsplan datert 25.04.16
Revidert Bestandsplan 2016-2020 med avskytningsavtale
Oppmåling av Sørfjorden området utført av kommunen
Mail med referat fra møte i Storvik grunneierlag datert 28.05.2016
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Vurdering:

Det søkes om godkjenning av ny plan med avskytingsavtale for perioden 2016-2020.

Kommunen behandler bestandsplan etter hjorteviltforskriftens §15-16. Videre vurderes planen etter de
føringer som ble gitt av målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Gildeskål kommune.

I hjorteviltforskriftens §15 og 16 er bestemt følgende:

§ 15.Krav til bestandsplan for elg og hjort
Vald eller bestandsplanområder som disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger
minstearealet kan søke kommunen om godkjenning av en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for elg
og/eller hjort.
Bestandsplanen skal inneholde mål for bestandsutviklingen, i samsvar med kommunens mål.
Bestandsplanen skal også inneholde en plan for den årlige avskytingen i antall dyr, som et minimum fordelt
på kategoriene kalv, voksne hunndyr og voksne hanndyr, samt spissbukk for hjort.
For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvota årlig
fordeles på de enkelte valdene.
Frist for å søke kommunen om godkjenning eller endring av bestandsplan er 1. mai. Søknaden skal
underskrives av bestandsplanområdets representant.
§
16. Godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort
Kommunen skal behandle søknad om godkjenning av ny bestandsplan eller endring i eksisterende
bestandsplan innen 15. juni.
En godkjenning fastsetter fellingstillatelser for hele bestandsplanperioden, og skal inneholde
informasjon om muligheten for overføring av et begrenset antall fellingstillatelser mellom år i perioden.
Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom arealkravet i § 15
ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i
området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt
avskyting i antall, kjønn eller alder. Frist for kommunen til å trekke godkjenningen tilbake er 1. april.

Planforslaget er utarbeidet etter de føringer som er gitt i viltforskriften. Planen ble revidert senest den
07.06.2016 for å imøtekomme kommunens krav.

Fridyr som var søkt om i forrige utgave har blitt erstattet med kjønns og aldersbestemt dyr kategori.
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Tellende arealet har blitt justert iht. oppmåling utført av kommunen. Planen inneholder alt av nødvendig
dokumentasjon og avtaler som kreves iht. hjorteviltforskriften med unntak av Storvik, Novik området og
deler av områder i Sørfjorden.

Forslaget innebefatter liten økning i minsteareal for elg som vil resultere med uttak av ca.15 dyr mindre enn
i perioden 2011-2015.
Det foreslås også mulighet til å øke avskytning hvis en ser en unormal økning av elgstammen opp mot
beiteskader og påkjørsler. Hvis dette blir aktuelt skal leder for bestandsplenområdet søke om økt tildeling
på forkant av jaktsesongen.
Reduksjon av avskytning imøtekommer klager fra Meløy kommune på for høy avskytning av elg i søndre
del av Gildeskål kommune. Dette vil også redusere forskjellen i minstearealet mellom søndre Gildeskål og
nordre Meløy som forvalter samme elgstamme.
Området Storvik har sendt melding og besluttet jaktstopp for jaktfelt Storvik vedtatt av Storvik grunneierlag.
Vedtaket er ikke tatt med i planen.
Avskytningsavtale:

Det foreslås at det gis en total tildeling på 128 elg i 5 års perioden med mulighet for å søke om tildeling av
ekstrakvote hvis elgbestanden øker over ønsket nivå.

Konklusjon:

Bestandsplan for 2016- 2018 med avskytningsavtale godkjennes.
Det settes frist til 01.09.16 for innlevering av manglende avtaler med jaktrettshavere.
Det avventes tilbakemelding fra Storvik grunneierlag før det gjøres eventuelle endringer i bestandsplanen.
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Arkivsaknr:
Arkivkode:
Saksbehandler:

2016/705
Gregor Hiler

Saksgang

Møtedato

Viltnemnd

09.06.2016

Søknad om etablering av vald på gnr 15 og 18 i Gildeskål kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Området Gjelseth- Oterstrand er delen av Søndre Gildeskål og Sørfjorden
bestandsplanområdet og trenger ikke nytt godkjenning fra kommunen. Tellende areal endres
iht. oppmåling fra kommunen.

Bakgrunn for saken:
Søknad om godkjenning av vald på gnr 15 og 18 i Gildeskål kommune datert 30.04.2016.

Vurdering:

Valdet er godkjent og er delen av Søndre Gildeskål og Sørfjorden bestandsplanområdet.
Pga. uenigheter ang. størrelse til tellende areal i Sørfjorden har tidligere
bestandsplanansvarlig Ann Rigmor Lauritzen bestilt oppmåling av hele Sørfjorden på nytt.
Resultater av oppmåling har blitt presentert til leder for Søndre Gildeskål og Sørfjorden
bestandsplanområdet.
De enkelte feltene er ikke enig i oppmåling fra kommunen, men har ikke kommet med noe
skriftlig redegjørelse.
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Kommunen har etterlyst avtaler med grunneiere som ikke selv jakter på eiendommen, men
leier ut jaktretten til andre.

Konklusjon:

Kommunen har ikke trukket tilbake godkjenning på tidligere godkjent vald GjelsethOterstrand på gnr 15 og 18.
Kommunen har etterlyst avtaler med grunneiere som ikke selv jakter på eiendommen, men
leier ut jaktretten til andre.
Avtaler som er kommet til kommunen er vanskelig å lese da navnet til grunneier ikke står
med blokkbokstaver noen plasser i avtalen.
Om det skal etableres et nytt vald innafor bestandsplanområdet bør leder for
bestandsplanområdet varsles.
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