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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.

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.
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.

