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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
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.
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.

