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Fellingstillatelser hjortevilt 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Nedsetting av minsteareal på Sandhornøya videreføres med bakgrunn i fortsatt stor
elgstamme. Minsteareal på Sandhornøya settes til 1000 daa for 2020.
2. Minsteareal for Søndre Gildeskål settes til 2700 daa for 2020.
3. Fleina jaktfelt tildeles 1 okse og 1 kalv i 2020.
4. Tellende areal for Søndre Gildeskål bestandsplanområde reduseres med 7 daa i henhold til
brev fra Werner Tvenning, mottatt 09.03.20.
5. Tildeling av fellingstillatelser elg 2020:
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6. Tildeling rådyr 2020
Valdnr
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Tildeling

118100
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Vedtakene er gjort med hjemmel i hjorteviltforskriften §§ 7 og 18.
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Bakgrunn for saken:
Kommunen skal årlig tildele fellingstillatelser for hjortevilt, jf hjorteviltforskriften § 18.
Elgjakta i kommunen er organisert gjennom driftsplanområder og noen enkeltvald.
På grunn av redusert kapasitet på saksbehandling har kommunen i vår leid inn saksbehandler
på vilt og skog fra Meløy kommune. Saksframlegget er i hovedsak utarbeidet av denne.
Det har vært utfordrende å få oversikt over gyldige vedtak på tellende areal, minsteareal og
bestandsplaner. Tida har vært for knapp for innleid saksbehandler til å få klarhet i alle data.
Saksframlegget er derfor utarbeidet etter beste evne for å få ei lovlig jakt i 2020; så må det
tas sikte på å få bedre oversikt og nye vedtak på plass før jakta 2021.
Vedlagt saken er brev og kart fra Werner Tvenning om uttrekking av et mindre areal på ca
7,5 daa fra eiendommen gnr 20/3, samt overføring av areal mellom jaktfelt. Vedlagt også
svar fra leder av bestandsplanområdet til Tvenning.
Lovanvendelse

Hjorteviltforskriften § 7.Fravik fra minstearealet
Kommunen kan ved tildeling av fellingstillatelser fravike minstearealet for elg, hjort og rådyr
med inntil 50 prosent. Fravik kan gjøres på bakgrunn av ulikheter i artens levevilkår i
kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre
ekstraordinære forhold.
Fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak som gjøres for særskilte vald og for et begrenset
tidsrom.

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 v
(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.
I tråd med Kommunal plan for hjorteviltforvaltningen skal det legges opp til en avskyting med
40 % voksne dyr og 60 % ungdyr i fellingskvoten. Det skal etterstrebes en kjønnsfordeling på
50/50 i den totale fellingskvoten.

Minsteareal
Årets fellingstillatelser gis med bakgrunn i følgende minsteareal for elg vedtatt i Gildeskål
kommunestyre 1. mars 2016 med hjemmel i forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av
hjortevilt § 6, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for
fellingskvote er som angitt i tabellen: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2016-03-011959
Gildeskål kommune har etter vedtak i viltnemda den 26.07.2017, sak 9/17, fastsatt
midlertidig minsteareal på 1500 da for Sandhornøy unntatt Mårnes – Horsdal som ligger på
1000 da. Rådmannen foreslår å sette minstearealet til 1000 daa for hele øya i 2020.
Gildeskål kommune har etter vedtak i viltnemda fastsatt midlertidig minsteareal på Søndre
Gildeskål bestandsplanområde på 2700 da. Rådmannen foreslår å videreføre dette i 2020.
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For jakt etter rådyr vises til https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2001-05-09-597
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Vurdering:
Ved godkjenning av bestandsplan skal jaktlagene levere oversikt over jaktfelt med kart og
oversikt over eiendommene. Tellende areal skal vises i kart og oppgis i antall daa. Tellende
areal godkjennes av Viltnemnda.
I forbindelse med denne saken, har vi ikke hatt mulighet til å lete opp alle gamle vedtak,
avtaler og kart. Forslaget til vedtak baserer seg derfor på godkjente bestandsplaner, selv om
administrasjonen ikke har hatt tid til å sjekke om alle vilkår er oppfylt, samt forskrift om
minsteareal og forslag til endringer minsteareal i 2020.
Det foreslås et minsteareal på 1000 daa for hele Sandhornøy og videreføring av minsteareal
for Søndre Gildeskål på 2700 daa for 2020. Før jakta i 2021 bør det gjøres en helhetlig
gjennomgang av minsteareal i hele kommunen, og på bakgrunn av den vurdere å endre
forskriften.
Fleina fikk tildelt bare voksne dyr i 2019. Jf hjorteviltforskriften § 18 skal det tildeles 50 %
voksne dyr og 50 % kalv. Det foreslås at Fleina i år får 2 dyr: 1 voksent og 1 kalv.
Rådmannen kan ikke se at brev og kart fra Tvenning får betydning for tildeling av
fellingstillatelser 2020. Tellende areal for Søndre Gildeskål bestandsplanområde reduseres
imidlertid med 7 daa.
I 2019 ble det felt 18 rådyr. I 2018 ble det felt 16 og i 2017, 14 stk. Rådmannen kan ikke se
at det er behov for fri kvote på rådyr. Dersom kommunen opplever problemer med for stor
rådyrstamme, kan det vurderes å sette ned minstearealet.

