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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
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

