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Søknad om nytt bestandsplanområde og godkjenning av ny bestandsplan for 
hjortevilt - Nordre Bindal storviltområde for perioden 2021 - 2023 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Bindal kommune godkjenner den endringsmelding som er framlagt av Harangsfjord 

bestandsplanområde, datert 30.04.2021, og søknaden av samme dato, om opprettelse av et 
nytt samarbeids- og bestandsplanområde – Nordre Bindal i henhold til 
hjorteviltforskriftens §§ 11 og 13. 

 
2. Den nye bestandsplanen for Nordre Bindal storviltområde for perioden 2021 – 2023, 

godkjennes slik den er framlagt. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Viser til søknad datert 30.04.2021 der Nordre Bindal storviltområde søker om opprettelse av nytt 
bestandsplanområde og godkjenning av ny bestandsplan for Nordre Bindal bestandsplanområde 
for perioden 2021 – 2023.  
 
I henhold til § 11 er det sendt endringsmelding fra Harangsfjord storviltområde til Bindal 
kommune, samt etter § 13 i hjorteviltforskriften søkes det Bindal kommune om opprettelse av et 
nytt bestandsplanområde med navnet Nordre Bindal.  
Dette bestandsplanområdet skal bestå av henholdsvis Harangsfjord og Selfjord/Seternes 
bestandsplanområde, Plahtes eiendommers Bindalsområde i Velfjord, samt 9 rettighetshavere 
tilhørende Brønnøy som Plahtes eiendommer skal disponere. Alle de 9 eiendommene har skriftlig 
avtale med Plahtes eiendommer. Disse områdene ble tidligere administrert av Brønnøy 
kommune, og skal fra- og med 2021 administreres av Bindal kommune. 
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Denne endringen medfører at det må opprettes en avtale om administrativt 
vertskommunesamarbeid mellom Bindal og Brønnøy kommuner. Dette er i henhold til 
kommunelovens § 20 – 2 om vertskommunesamarbeid om overskridende hjorteviltforvaltning. 
 
Denne endringen – sak vil bli behandlet politisk av Bindal kommunestyre den 17.juni d.å, og det 
vil bli opprettet en egen avtale mellom Bindal og Brønnøy kommuner som går på dette med 
vertskommunesamarbeid – dato skissert og avtale gyldig fra den 25.juni 2021, etter vedtak i 
Brønnøy kommunestyre den 23.juni 2021. 
 
Brønnøy kommune har behandlet denne saken i driftsutvalget II – delegert vedtak nr. 106/21. 
Vedtaket er hjemlet i hjorteviltforskriftens § 11, 14 og 16 og følgende vedtak ble fattet: 
 
«Brønnøy kommune godkjenner endring i bestandsplan for Brønnøy, og tar til orientering at 
40 000 dekar tellende elgareal går ut av Brønnøy bestandsplanområde og vil bli foprvaltet av 
Bindal kommune og Plahtes eiendommer. Av dette arealet er 12 000 dekar tellende elgareal i 
Brønnøy. Det stilles som vilkår at fellingsavgift blir innbetalt til Brønnøy kommune for de dyrene 
som blir skutt på de jaktfeltene som ligger i Brønnøy. Bindal kommune må ved godkjenning av 
sesongens jaktresultat i hjorteviltregisteret, registrere disse dyrene skutt i Brønnøy». 
 
Det tilligger Bindal kommunestyre å ta en beslutning i denne saken, og saken vil bli behandlet i 
kommunestyre den 17.juni 2021. 
 
Nordre Bindal er et nytt storviltområde/bestandsplanområde og vil innbefatte 8 jaktfelt og 
disponerer ett tellende elg og hjorteviltareal på 124 775 dekar. Ut fra planens tildeling vil dette 
tilsi et minsteareal pr. dyr på ca. 1600 da. Ifølge den nye bestandsplanen søkes det om et uttak på 
78 dyr (elg) årlig i planperioden 2021 – 2023, og totalt 234 dyr/elg for den nye 3 års perioden. 
 
Det legges opp til å oppnå en ungdyrandel på 60 % inkludert kalvandelen. 20 % eldre ku og 20 % 
eldre okser. 
Gamle Harangsfjord og Selfjord/Seternes hadde et snitt på 61,5 i fellingsprosent og forholdet 
hanndyr/hodyr i snitt ble 49/51. 
 
I tillegg søker de om en tildeling på 4 dyr/hjort årlig, og en fri tildeling av rådyr, som er en del av 
planens forvaltningsstrategi.  
 
Disse tildelingene (årlige) av elg, hjort og rådyr gjøres separat og behandles som egne saker i 
viltnemnda. 
 
 
Viser til viltlovens forskrifter – kapittel 7, jf. §§ 14, 15 og 16: 
 
 
§ 14 Krav til bestandsplanområdet. 
 
Alle vald som inngår i et bestandsplanområde skal skriftlig tilslutte seg en forpliktende 
samarbeidsavtale om bestandsforvaltningen. Bestandsplanområdene må tilfredsstille arealkravet 
til å få godkjent bestandsplan, jf. 19. 
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§ 15 Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for hjortevilt (elg og hjort).Søknad om 
godkjenning av bestandsplanområde for jakt på elg og/eller hjort, skal sendes kommunen innen 
1.mai. 
 
 
Søknad skal inneholde følgende opplysninger: 
 
 

- Hvilken art eller arter søknaden gjelder for. 
- Kart som tydelig viser grensene for bestandsplanområdet 
- Fullstendig oversikt over de valdene som inngår i bestandsplanområdet 
- Artsvis oversikt over tellende areal for bestandsplanområdet samlet. 
- Vedtektene som gjelder for bestandsplanområdet. 
- Skriftlig samtykke fra alle jaktrettshavere i alle valdene. Underskrift fra valdansvarlig 

representant er tilstrekkelig dersom valdets vedtekter tillater det. 
- Navn og adresse/mobilnummer for den personen som søker på vegne av 

bestandsplanområdet. 
 
 
 
§ 16 Godkjenning av bestandsplanområdet. 
 
Kommunen skal godkjenne bestandsplanområder innen 15.juni. Godkjenningen gjelder inntil et 
eller flere vald utgår av samarbeidsavtalen, og kun så lenge valdene er godkjent av kommunen. 
Godkjenning av et bestandsplanområde er et enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra at søknaden 
og arealet tilfredsstiller alle formelle krav etter viltlovens forskrift §§ 14 og 15. 

Vurdering 

Ut fra planens innhold er det satt opp en avskytningsplan som er i tråd med de kommunale 
målsettingene for hjorteviltforvaltningen. Dette er også forankret i planens målsetting, og at det 
er et ønske om å oppnå en alders- og kjønnsfordeling i elgbestanden som gjør at tilgjengelig 
vinterbeite blir utnyttet av mest mulig produktive dyr.  

Ku-/okseforholdet ønskes ligge rundt 2,0.  

Det henstilles til alle jaktlag å spare eldre (store) okser til godt ut i jaktperioden. Det legges også 
opp til et større uttak på kalv, men jaktfeltene må selv vurdere dette i sammenheng med 
ungdyruttaket. Det er også en målsetting å få opp slaktevektene på alle kategorier. 
 

Samlet og gjennomsnittelig for Bindal/Austra i perioden 2018 – 2020 viser følgende fordeling, 
der Harangsfjord og Selfjord/Seternes er en del av som egne bestandsplanområder i ovennevnte 
periode;  
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Tekst 2018 2019 2020 Snitt 

Andel Ungdyr 58,7 % 53,4 % 60,6 % 57,6 % 

Andel Kalv 13 % 20,3 % 21,7 % 18,3 % 

Eldre Ku 21,3 % 22,8 % 19,3 % 21,1 % 

Eldre Okse 22 % 25 % 20,6 % 22,7 % 

Handyr/Hodyr 54/46 47/53 52/48 51/49 

Fellingsprosent 80 73 80 77,6 

 

Nordre Bindal bestandsplanområde er av året et nytt bestandsplanområde i navnet, men det er en 
videreføring av Harangsfjord og Selfjord/Seternes storviltområder som skal samarbeide med 
Plahtes eiendommers jaktområde i Velfjord (tilhørende Bindal kommune), samt noe areal – 
12 000 dekar som tilhører Brønnøy kommune, som skal disponeres av Plahtes eiendommer etter 
egen avtale med 9 rettighetshavere fra Brønnøy. 
Ser man på erfaringstall fra forrige planperiode vedrørende Harangsfjord og Selfjord/Seternes 
bestandsplanområder, hadde de en lav gjennomsnittelig avskytning på litt over 60 % noe som kan 
tyde på for høy tildeling over tid. De hadde også høy avskytning på eldre okser samt eldre ku. 
 
For Plahtes eiendommers forvaltning i Brønnøy har jeg ikke noe konkret tallmateriale, men 
ifølge den nye bestandsplanen for Nordre Bindal antyder de at både eldre okse og eldre ku-uttak 
har vært for høy. I tillegg hadde Brønnøy bestandsplan en overordnet plan om å ikke ta ut kalv av 
ungdyrkvoten noe som på sikt vil medføre stor ubalanse i bestanden. 

Den nye planens oppbygging og målsetting er innenfor de kommunale målsettingene og at den 
nye bestandsplanen hensyntar de variasjonene som kan oppstå i en hjorteviltbestand over en 
lengre periode.  

I den kommunale målsettingen gis de med godkjent bestandsplan ut fra forskrift om forvaltning 
av hjortevilt, jfr.§ 19 – bestandsplanforvaltning for alle hjorteviltarter, en tildeling som frie dyr i 
planperioden. Det er et overordnet mål at en vesentlig del av jaktuttaket skal skje på ungdyr (kalv 
og 1 ½ åringer).  

Alt av produksjonsdyr skal i all hovedsak forvaltes slik at uttaket bør skje på små dyr, og der 
eldre store okser samt eldre store kyr i størst mulig grad spares, og at man avventer til den 
viktigste paringsperioden er unnagjort – midten av oktober med å ta ut store okser.  
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Ungdyrandelen (kalv og 1 ½ åringer) bør utgjøre minst 55 % av jaktuttaket med en rimelig 
fordeling mellom kalv og 1 ½ åringer. Uttaket av eldre kyr bør over tid ikke utgjøre over 20 % - 
forutsatt at det er en intern enighet mellom alle storviltområder innad i kommunen, at 
elgstammen skal reduseres betraktelig eller holdes på et stabilt nivå.  

Forholdet hanndyr/hodyr i jaktuttaket bør ikke være større enn 55/45, og sparing av store eldre 
okser bør målfestes. Angående ku/okse forholdet bør denne ligge mellom 1,5 - 2,0 som 
målsetting over tid.  

Uttak av eldre ku er satt til 20 % årlig for Nordre Bindal i planperioden, noe som er likt med de 
andre bestandsplanområdene.  

Det er viktig at alle jaktfelt og storviltområder i kommunen har et utstrakt samarbeid for å nå 
målsettingene i perioden og at organiseringen/fordelingen er i tråd med den forvaltningen de 
legger opp til.  
I henhold til den endringsmelding som er framlagt av Harangsfjord storviltområde og ut fra 
søknaden om opprettelse av et nytt samarbeids- og bestandsplanområde – Nordre Bindal i 
henhold til hjorteviltforskriftens §§ 11 og 13, vil kommunedirektøren godkjenne dette som en 
god løsning med tanke på en samordnet og fornuftig hjorteviltforvaltning. 

I tillegg: med den nye bestands- og forvaltningsplanen som er framlagt for perioden 2021 – 2023, 
og ut fra de betraktninger, forutsetninger og erfaringer fra tidligere planperioder og de valg som 
er skissert, vil kommunedirektøren godkjenne den nye bestandsplanen slik den foreligger, og at 
den innfris i henhold til viltlovens forskrifter – kapittel 7, jf. §§ 14, 15 og 16. 
 
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 07.06.2021 
 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Godkjenning av ny bestandsplan for hjortevilt - Bindalshalvøya 
storviltområde for perioden 2021 - 2023 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Den nye bestandsplanen for Bindalshalvøya storviltområde for perioden 2021 – 2023, 
godkjennes slik den er framlagt. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til søknad datert 01.05.2021 der Bindalshalvøyas storviltområde søker om godkjenning av 
ny bestandsplan for perioden 2021 – 2023. Bindalshalvøyas storviltområde består av 13 - 17 
jaktfelt og disponerer ett tellende elg og hjorteviltareal på 94 590 (94 739) dekar. Dette tilsier et 
minsteareal pr. dyr på 1265 da i henhold til den nye bestandsplanen. I den nye bestandsplanen 
søkes det om et uttak på 75 dyr (elg) årlig i planperioden 2021 – 2023, og totalt 225 dyr/elg for 
den nye 3 års perioden. 
Det legges opp til å oppnå en ungdyrandel på minst 60 % inkludert kalvandelen som bør utgjøre 
nærmere 50 % av ungdyrkvoten. Maks 20 % eldre ku. Planen tar høyde for å spare mest mulig  
eldre okser, og avvente til ut i perioden med å ta ut store okser. 
 
De hadde et snitt på 63 i fellingsprosent og forholdet hanndyr/hodyr var i snitt 47/53. 
 
De søker ikke om en tildeling på hjort men lar det være opp til kommunen å bestemme. Det 
legges fortsatt opp til fri tildeling av rådyr, som er en del av planens forvaltningsstrategi. Disse 
tildelingene gjøres separat og behandles som egne saker i viltnemnda. 
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Viser til viltlovens forskrifter – kapittel 7, jf. §§ 14, 15 og 16: 
 
§ 14 Krav til bestandsplanområdet. 
Alle vald som inngår i et bestandsplanområde skal skriftlig tilslutte seg en forpliktende 
samarbeidsavtale om bestandsforvaltningen. Bestandsplanområdene må tilfredsstille arealkravet 
til å få godkjent bestandsplan, jf. 19. 
 
§ 15 Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for hjortevilt (elg og hjort). 
 
Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for jakt på elg og/eller hjort, skal sendes 
kommunen innen 1.mai. 
 
Søknad skal inneholde følgende opplysninger: 
 

- Hvilken art eller arter søknaden gjelder for. 
- Kart som tydelig viser grensene for bestandsplanområdet 
- Fullstendig oversikt over de valdene som inngår i bestandsplanområdet 
- Artsvis oversikt over tellende areal for bestandsplanområdet samlet. 
- Vedtektene som gjelder for bestandsplanområdet. 
- Skriftlig samtykke fra alle jaktrettshavere i alle valdene. Underskrift fra valdansvarlig 

representant er tilstrekkelig dersom valdets vedtekter tillater det. 
- Navn og adresse/mobilnummer for den personen som søker på vegne av 

bestandsplanområdet. 
-  

 
§ 16 Godkjenning av bestandsplanområdet. 
 
Kommunen skal godkjenne bestandsplanområder innen 15.juni. Godkjenningen gjelder inntil et 
eller flere vald utgår av samarbeidsavtalen, og kun så lenge valdene er godkjent av kommunen. 
Godkjenning av et bestandsplanområde er et enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra at søknaden 
og arealet tilfredsstiller alle formelle krav etter viltlovens forskrift §§ 14 og 15. 
 

Vurdering 
 

Ut fra planens innhold er det satt opp en avskytningsplan som er i tråd med de kommunale 
malsettingene for hjorteviltforvaltningen. Dette er også forankret i planens målsetting, samt 
delmål og at det er et ønske om å oppnå en alders- og kjønnsfordeling i elgbestanden som gjør at 
tilgjengelig vinterbeite blir utnyttet av mest mulig produktive dyr. Ku- okseforholdet ønskes 
ligge mellom 1,5 - 2,0. Sparing av eldre (store) okser bør målfestes. I den forrige bestandsplanen 
for perioden 2018 – 2020 oppnådde de en fellingsprosent i snitt på 63 %. Uttaket av eldre okser 
var på ca. 16 %, eldre ku på ca. 23 %. Ungdyrandelen utgjorde ca. 62 % og av denne andelen ble 
det skutt ca. 48 % kalv. Kjønnsforholdet hanndyr/hodyr hadde i planperioden et snitt på 47/53.  

 

Samlet og gjennomsnittelig for Bindal/Austra i perioden 2018 – 2020 viser følgende fordeling;  
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Tekst 2018 2019 2020 Snitt 

Andel Ungdyr 58,7 % 53,4 % 60,6 % 57,6 % 

Andel Kalv 13 % 20,3 % 21,7 % 18,3 % 

Eldre Ku 21,3 % 22,8 % 19,3 % 21,1 % 

Eldre Okse 22 % 25 % 20,6 % 22,7 % 

Handyr/Hodyr 54/46 47/53 52/48 51/49 

Fellingsprosent 80 73 80 77,6 

 

Resultatmessig viser dette at de er innenfor de kommunale målsettingene og at de oppnådde de 
målsettingene som var tiltenkt i den forrige planperioden, samtidig med at den nye 
bestandsplanen hensyntar de variasjonene som kan oppstå i en hjorteviltbestand over en lengre 
periode.  

I den kommunale målsettingen gis de med godkjent bestandsplan ut fra forskrift om forvaltning 
av hjortevilt, jfr.§ 19 – bestandsplanforvaltning for alle hjorteviltarter, en tildeling som frie dyr i 
planperioden. Det er et overordnet mål at en vesentlig del av jaktuttaket skal skje på ungdyr (kalv 
og 1 ½ åringer). Alt av produksjonsdyr skal i all hovedsak forvaltes slik at uttaket bør skje på 
små dyr, og der eldre store okser samt eldre store kyr i størst mulig grad spares, og at man 
avventer til den viktigste paringsperioden er unnagjort – midten av oktober med å ta ut store 
okser.  

Ungdyrandelen (kalv og 1 ½ åringer) bør utgjøre minst 55 % av jaktuttaket med en rimelig 
fordeling mellom kalv og 1 ½ åringer. Uttaket av eldre kyr bør over tid ikke utgjøre over 20 % - 
forutsatt at det er en intern enighet mellom alle storviltområder at elgstammen skal reduseres 
betraktelig eller holdes på et stabilt nivå. Forholdet hanndyr/hodyr i jaktuttaket bør ikke være 
større enn 55/45, og sparing av store eldre okser bør målfestes. Angående ku/okse forholdet bør 
denne ligge mellom 1,5 – 2,0 som målsetting over tid.  

Uttak av eldre ku bør ikke overstige 15 % årlig for Bindalshalvøya bestandsplanområde i 
planperioden. Dette avviker noe fra de andre planområdene som ønsker å ligge rundt 20 % eller 
mere i uttak eldre ku. I en slik sammenheng bør bestandsplanområdene kunne samarbeide bedre. 

  
Bindalshalvøya hadde en lav avskytningsprosent siste planperiode – snitt på 63 %. Dette kan ha 
mange forskjellige forklaringer, men det er vel et tydelig signal om at elgstammen er blitt 
redusert over tid.  
Det kan også forklares med et forholdsvis høgt uttak av eldre ku i forrige og tidligere 
planperioder, samt lavt uttak på kalvandelen. 
  
At de tar dette med i en ny vurdering for planperioden 2021 – 2023, og setter uttaket på eldre ku 
ned til 15 % - kan gi området et løft over tid, men det blir samtidig viktig å spare de store oksene 
og at disse har god tilgang på store kyr. 
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Det er viktig at alle jaktfelt og storviltområder i kommunen har et utstrakt samarbeid for å nå 
målsettingene i perioden og at organiseringen/fordelingen er i tråd med den forvaltningen de og 
kommunens målsetting legger opp til.  

Ut fra den nye bestands- og forvaltningsplanen som er framlagt for perioden 2021 – 2023, og ut 
fra de betraktninger, forutsetninger og erfaringer fra tidligere planperioder og de valg som er 
skissert, vil kommunedirektøren godkjenne den nye bestandsplanen slik den foreligger, og at den 
innfris i henhold til viltlovens forskrifter – kapittel 7, jf. §§ 14, 15 og 16: 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 04.06.2021 
 
 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Godkjenning av ny bestandsplan for hjortevilt - Indre Bindal storviltområde 
for perioden 2021 - 2023 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Den nye bestandsplanen for Indre Bindal storviltområde for perioden 2021 – 2023, godkjennes 
slik den er framlagt. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til søknad datert 01.05.2021 der Indre Bindal storviltområde søker om godkjenning av ny 
bestandsplan for perioden 2021 – 2023. Indre Bindal storviltområde består av 12 jaktfelt og 
disponerer ett tellende elg og hjorteviltareal på 223855 dekar. Dette tilsier et minsteareal pr. dyr 
på 1599 da. I følge den nye bestandsplanen søkes det om et uttak på 140 antall dyr (elg) årlig i 
planperioden 2021 – 2023, og totalt 420 dyr/elg for den nye 3 års perioden. 
Det legges opp til å oppnå en ungdyrandel på 60 % inkludert kalvandelen. 17 % eldre ku og max. 
23 % eldre okser. 
De hadde et snitt på 88 i fellingsprosent og forholdet hanndyr/hodyr er stabilt rundt 50/50 fra 
forrige planperiode. 
 
I tillegg søker de om en tildeling på 7 dyr/hjort årlig, og en fri tildeling av rådyr, som er en del av 
planens forvaltningsstrategi. Disse tildelingene gjøres separat og behandles som egne saker i 
viltnemnda. 
 
Viser til viltlovens forskrifter – kapittel 7, jf. §§ 14, 15 og 16: 
 
 
§ 14 Krav til bestandsplanområdet. 
Alle vald som inngår i et bestandsplanområde skal skriftlig tilslutte seg en forpliktende 
samarbeidsavtale om bestandsforvaltningen. Bestandsplanområdene må tilfredsstille arealkravet 
til å få godkjent bestandsplan, jf. § 19. 
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§ 15 Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for hjortevilt (elg og hjort). 
 
Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for jakt på elg og/eller hjort, skal sendes 
kommunen innen 1.mai. 
 
Søknad skal inneholde følgende opplysninger: 
 

- Hvilken art eller arter søknaden gjelder for. 
- Kart som tydelig viser grensene for bestandsplanområdet 
- Fullstendig oversikt over de valdene som inngår i bestandsplanområdet 
- Artsvis oversikt over tellende areal for bestandsplanområdet samlet. 
- Vedtektene som gjelder for bestandsplanområdet. 
- Skriftlig samtykke fra alle jaktrettshavere i alle valdene. Underskrift fra valdansvarlig 

representant er tilstrekkelig dersom valdets vedtekter tillater det. 
- Navn og adresse/mobilnummer for den personen som søker på vegne av 

bestandsplanområdet. 
 
§ 16 Godkjenning av bestandsplanområdet. 
 
Kommunen skal godkjenne bestandsplanområder innen 15.juni. Godkjenningen gjelder inntil et 
eller flere vald utgår av samarbeidsavtalen, og kun så lenge valdene er godkjent av kommunen. 
Godkjenning av et bestandsplanområde er et enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra at søknaden 
og arealet tilfredsstiller alle formelle krav etter viltlovens forskrift §§ 14 og 15. 
 

Vurdering 

Ut fra planens innhold er det satt opp en avskytningsplan som er i tråd med de kommunale 
målsettingene for hjorteviltforvaltningen. Dette er også forankret i planens målsetting, og at det 
er et ønske om å oppnå en alders- og kjønnsfordeling i elgbestanden som gjør at tilgjengelig 
vinterbeite blir utnyttet av mest mulig produktive dyr. Ku- okseforholdet ønskes ligge rundt 2,0. 

Uttak av eldre (store) okser er satt til maksimum 17 %, og eldre ku til maksimum 23 %. 
Ungdyrkvoten målsettes til 60 % og 30 % av denne andelen skal tas ut som kalv.  

I den forrige bestandsplanen for perioden 2018 – 2020 oppnådde de en fellingsprosent i snitt på 
ca. 88 %. Uttaket av eldre okser var på ca. 21 %, eldre ku på ca. 21 %. Ungdyrandelen utgjorde 
ca. 59 % og av denne andelen ble det skutt ca. 30 % kalv. Kjønnsforholdet hanndyr/hodyr hadde 
i planperioden et snitt på 51/49.  

Samlet og gjennomsnittelig for Bindal/Austra i perioden 2018 – 2020 viser følgende fordeling;  
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Tekst 2018 2019 2020 Snitt 

Andel Ungdyr 58,7 % 53,4 % 60,6 % 57,6 % 

Andel Kalv 13 % 20,3 % 21,7 % 18,3 % 

Eldre Ku 21,3 % 22,8 % 19,3 % 21,1 % 

Eldre Okse 22 % 25 % 20,6 % 22,7 % 

Handyr/Hodyr 54/46 47/53 52/48 51/49 

Fellingsprosent 80 73 80 77,6 

 

Resultatmessig viser dette at de er innenfor de kommunale målsettingene og at de oppnådde de 
målsettingene som var tiltenkt i den forrige planperioden, samtidig med at den nye 
bestandsplanen hensyntar de variasjonene som kan oppstå i en hjorteviltbestand over en lengre 
periode.  

I den kommunale målsettingen gis de med godkjent bestandsplan ut fra forskrift om forvaltning 
av hjortevilt, jfr.§ 19 – bestandsplanforvaltning for alle hjorteviltarter, en tildeling som frie dyr i 
planperioden. Det er et overordnet mål at en vesentlig del av jaktuttaket skal skje på ungdyr (kalv 
og 1 ½ åringer). Alt av produksjonsdyr skal i all hovedsak forvaltes slik at uttaket bør skje på 
små dyr, og der eldre store okser samt eldre store kyr i størst mulig grad spares, og at man 
avventer til den viktigste paringsperioden er unnagjort – midten av oktober med å ta ut store 
okser.  

Ungdyrandelen (kalv og 1 ½ åringer) bør utgjøre minst 55 % av jaktuttaket med en rimelig 
fordeling mellom kalv og 1 ½ åringer. Uttaket av eldre kyr bør over tid ikke utgjøre over 20 % - 
forutsatt at det er en intern enighet mellom alle storviltområder at elgstammen skal reduseres 
betraktelig eller holdes på et stabilt nivå. Forholdet hanndyr/hodyr i jaktuttaket bør ikke være 
større enn 55/45, og sparing av store eldre okser bør målfestes.  

Angående ku/okse forholdet bør denne ligge rundt 1,5 – 2,0 som målsetting over tid.  

Uttak av eldre ku er satt til 23 % årlig for Indre Bindal i planperioden – noe som kan medføre et 
skjevt forhold for hele kommunen sett under ett, da de andre storviltområdene planlegger å ligge 
under 20 % uttak av eldre ku.  

I denne sammenheng bør alle storviltområdene samarbeide og se an utviklingen.  

Selv om Indre Bindal er et kjerneområde for elg bør forvaltningen følges nøye gjennom 
planperioden, og at de andre storviltområdene i Bindal kjenner til dette forvaltningstiltaket. Indre 
Bindal storviltområde bør gjennom sin nye bestands- og forvaltningsplan for perioden 2021 – 
2023, og med den avskytningsplanen det legges opp til, kunne nå de målsettinger som er nedfelt i 
planen.  



 
 Side 4 av 4

Det er viktig at alle jaktfelt og storviltområder i kommunen har et utstrakt samarbeid for å nå 
målsettingene i perioden og at organiseringen/fordelingen er i tråd med den forvaltningen de og 
kommunens målsettinger legger opp til.  

Ut fra den nye bestands- og forvaltningsplanen som er framlagt for perioden 2021 – 2023, og ut 
fra de betraktninger, forutsetninger og erfaringer fra tidligere planperioder og de valg som er 
skissert, vil kommunedirektøren godkjenne den nye bestandsplanen slik den foreligger, og at den 
innfris i henhold til viltlovens forskrifter – kapittel 7, jf. §§ 14, 15 og 16: 
 
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 03.06.2021 
 
 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
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Godkjenning av ny bestandsplan for hjortevilt - Austra storviltområde for 
perioden 2021 - 2023 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Den nye bestandsplanen for Austra storviltområde for perioden 2021 – 2023, godkjennes slik den 
er framlagt. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til søknad datert 01.05.2021, der Austra storviltområde søker om godkjenning av ny 
bestandsplan for perioden 2021 – 2023. Austra storviltområde består av 5 jaktfelt og disponerer 
ett tellende elg og hjorteviltareal på 56625 dekar. Dette tilsier et minsteareal pr. dyr på 1271 da 
etter den nye avskytningsplanen. I den nye bestandsplanen søkes det om et uttak på 44 dyr (elg) 
årlig i planperioden 2021 – 2023, og totalt 132 dyr/elg for den nye 3 års perioden. 
 
Målsettingen vedrørende alders- og kjønnssammensetning, vektlegger de et ønske om å oppnå en 
alders- og kjønnsfordeling som gjør at vinterbeite blir utnyttet av mest mulig produktive dyr. 
 
Det bør legges opp til å følge de kommunale målsettingene i størst mulig grad. 
 
De hadde et snitt på 100 % i avskytning for siste planperiode og forholdet hanndyr/hodyr ligger 
stabilt rundt 50/50. 
 
I tillegg søker de om en tildeling på 8 dyr/hjort årlig, og en fri tildeling av rådyr, som er en del av 
planens forvaltningsstrategi. Det fremgår også av bestandsplanen en intern tildeling av rådyr – 40 
dyr fordelt på de 5 jaktfeltene.  
Årlig tildeling av elg, hjort og rådyr behandles som egne saker i viltnemnda med utgangspunkt i 
bestandsplanen for det enkelte bestandsplanområde. 
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Viser til viltlovens forskrifter – kapittel 7, jf. §§ 14, 15 og 16: 
 
§ 14 Krav til bestandsplanområdet. 
Alle vald som inngår i et bestandsplanområde skal skriftlig tilslutte seg en forpliktende 
samarbeidsavtale om bestandsforvaltningen. Bestandsplanområdene må tilfredsstille arealkravet 
til å få godkjent bestandsplan, jf. 19. 
 
§ 15 Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for hjortevilt (elg og hjort). 
 
Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for jakt på elg og/eller hjort, skal sendes 
kommunen innen 1.mai. 
 
Søknad skal inneholde følgende opplysninger: 
 

- Hvilken art eller arter søknaden gjelder for. 
- Kart som tydelig viser grensene for bestandsplanområdet 
- Fullstendig oversikt over de valdene som inngår i bestandsplanområdet 
- Artsvis oversikt over tellende areal for bestandsplanområdet samlet. 
- Vedtektene som gjelder for bestandsplanområdet. 
- Skriftlig samtykke fra alle jaktrettshavere i alle valdene. Underskrift fra valdansvarlig 

representant er tilstrekkelig dersom valdets vedtekter tillater det. 
- Navn og adresse/mobilnummer for den personen som søker på vegne av 

bestandsplanområdet. 
 
§ 16 Godkjenning av bestandsplanområdet. 
 
Kommunen skal godkjenne bestandsplanområder innen 15.juni. Godkjenningen gjelder inntil et 
eller flere vald utgår av samarbeidsavtalen, og kun så lenge valdene er godkjent av kommunen. 
Godkjenning av et bestandsplanområde er et enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra at søknaden 
og arealet tilfredsstiller alle formelle krav etter viltlovens forskrift §§ 14 og 15. 
 

Vurdering 

Ut fra planens innhold er det satt opp en avskytningsplan som er i tråd med de kommunale 
målsettingene for hjorteviltforvaltningen. Dette er også forankret i planens målsetting, og at det 
er et ønske om å oppnå en alders- og kjønnsfordeling i elgbestanden som gjør at tilgjengelig 
vinterbeite blir utnyttet av mest mulig produktive dyr. Ku- okseforholdet ønskes ligge rundt 1,5 
eller bedre.  

Sparing av eldre (store) okser er delvis målfestet. I den forrige bestandsplanen for perioden 2018 
– 2020 oppnådde de en fellingsprosent i snitt på 100. Uttaket av eldre okser var på ca. 25 %, 
eldre ku på ca. 20 %. Ungdyrandelen utgjorde ca. 56 % og av denne andelen ble det skutt ca. 33 
% kalv. Kjønnsforholdet hanndyr/hodyr hadde i planperioden et snitt på 55/45.  

Samlet og gjennomsnittelig for Bindal/Austra i perioden 2018 – 2020 viser følgende fordeling;  
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Tekst 2018 2019 2020 Snitt 

Andel Ungdyr 58,7 % 53,4 % 60,6 % 57,6 % 

Andel Kalv 13 % 20,3 % 21,7 % 18,3 % 

Eldre Ku 21,3 % 22,8 % 19,3 % 21,1 % 

Eldre Okse 22 % 25 % 20,6 % 22,7 % 

Handyr/Hodyr 54/46 47/53 52/48 51/49 

Fellingsprosent 80 73 80 77,6 

 

Resultatmessig viser dette at de er innenfor de kommunale målsettingene og at de oppnådde de 
målsettingene som var tiltenkt i den forrige planperioden, samtidig med at den nye 
bestandsplanen hensyntar de variasjonene som kan oppstå i en hjorteviltbestand over en lengre 
periode. 

I den kommunale målsettingen gis de med godkjent bestandsplan ut fra forskrift om forvaltning 
av hjortevilt, jfr.§ 19 – bestandsplanforvaltning for alle hjorteviltarter, en tildeling som frie dyr i 
planperioden.  

Det er et overordnet mål at en vesentlig del av jaktuttaket skal skje på ungdyr (kalv og 1 ½ 
åringer). Alt av produksjonsdyr skal i all hovedsak forvaltes slik at uttaket bør skje på små dyr, 
og der eldre store okser samt eldre store kyr i størst mulig grad spares, og at man avventer til den 
viktigste paringsperioden er unnagjort – midten av oktober med å ta ut store okser.  

Ungdyrandelen (kalv og 1 ½ åringer) bør utgjøre minst 55 % av jaktuttaket med en rimelig 
fordeling mellom kalv og 1 ½ åringer. Uttaket av eldre kyr bør over tid ikke utgjøre over 20 % - 
forutsatt at det er en intern enighet mellom alle bestandsplanområder at elgstammen enten skal 
reduseres betraktelig, eller holdes på et stabilt nivå.  

Forholdet hanndyr/hodyr i jaktuttaket bør ikke være større enn 55/45, og sparing av store eldre 
okser bør målfestes. Angående ku/okse forholdet bør denne ligge mellom 1,5 - 2,0 som 
målsetting over tid.  

Austra storviltområde bør gjennom sin nye bestands- og forvaltningsplan for perioden 2021 – 
2023, og med den avskytningsplanen det legges opp til, kunne nå de målsettinger som er nedfelt i 
planen. Med 100 % felling i forrige planperiode tilsier at området sannsynligvis har for mye elg. 
Det er også et ønske om å øke tildelingen/uttaket fra 36 elg til 44 elg årlig i den nye 
bestandsplanen – noe som anses å være et viktig grep for dette området til å kunne ta ned 
elgstammen til et akseptabelt nivå. Med 100 % avskyting fra forrige planperiode, tyder mye på at 
området har for mye elg – derfor viktig med en økning i uttaket for en ny planperiode. 
 
 
Samtidig vil det være viktig å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. 
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Det er viktig at alle jaktfelt og storviltområder i kommunen har et utstrakt samarbeid for å nå 
målsettingene i perioden og at organiseringen/fordelingen er i tråd med den forvaltningen de og 
kommunens målsettinger legger opp til.  

Ut fra den nye bestands- og forvaltningsplanen som er framlagt for perioden 2021 – 2023, og ut 
fra de betraktninger, forutsetninger og erfaringer fra tidligere planperioder og de valg som er 
skissert, vil kommunedirektøren godkjenne den nye bestandsplanen slik den foreligger, og at den 
innfris i henhold til viltlovens forskrifter – kapittel 7, jf. §§ 14, 15 og 16: 
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 07.06.2021 
 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Tildeling og fellingstillatelse for hjortevilt: Hjort - Bindal 2021 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
 

1. Ut fra forskriften om hjorteviltforvaltningen § 21 – målrettet avskytning, og fastsatt 
minsteareal for hjort i Bindal og etter søknad fra det enkelte viltområde, samt ut fra 
forvaltningsstrategier i de nye bestandsplanene, gis følgende tildeling av hjort i 2021.  

 
Område    Valdansvarlig    Areal da    Kalv Bukk Hind    Sum 
Austra Storviltområde  Jens Helge Selliseth   56625 da    2  2  3        7  
Nordre Bindal bestandspl Runer Myrvang 124775 da  2 2           4             
Bindalshalvøya storvald  Arnold Alsli     94590 da  1  1            2  
Indre Bindal storvald   Erland Iversen  223855 da  2  1  1        4  
Sum        499845 da  7  6  4      17 dyr  
 
 
Det legges opp til at alle storviltområdene samarbeider der det registreres hjort og at prinsippet 
om «førstemann til mølla» til en viss grad kan gjelde for hele kommunen, samt at valdene og 
jaktfeltene samarbeider om hvor dyrene kan tas ut, med utgangspunkt i den generelle tildelingen.  
 
Denne tildelingen er med bakgrunn i storviltområdenes forvaltningsplaner samt ut fra det totale 
areal i Bindal og minsteareal for hjort (30 000 dekar) – som tilsier en tildeling på 16,7 – 
tilnærmet 17 dyr totalt for hele kommunen for 2021.   
 
Austra er det området hvor det er registrert og skutt flest hjort – og det er derfor naturlig at de får en 
økt tildeling for 2021. 
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2. I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt etter nasjonal forskrift er jaktperioden  
    fra 1. september og til og med 23. desember.  
 
3. Fellingsavgiften for hjort 2021 opprettholdes som tidligere:  
    Voksen hjort kr 350.- Ungdyr/Kalv kr 250.-  
 
4. Underkjever av felte dyr skal leveres til et godkjent viltmottak i kommunen innen 10 dager  
    etter jaktas slutt, samt innlevering av kjevelapper til kommunen.  
    «settogskutt» kan og skal føres direkte i hjorteviltregisteret. I tillegg skal felte hjort vekt-   
    registreres. 
 
 

 

Saksopplysninger 
Det ble i 2015 åpnet for tildeling/jakt på hjort som art i Bindal kommune. Dette var ut fra og i 
samsvar med godkjenning av forskrift for åpning av jakt på hjort.  
 
Det ble med utgangspunkt i søknad fra det enkelte storviltområde foretatt en tildeling ut fra 
forskrift om forvaltning av hjortevilt jfr. § 21 – målrettet avskytning, samt et vedtatt og fastsatt 
minsteareal på 30000 dekar pr. dyr. 
  
Rapportering og fellingsresultat av hjort er noe sparsomt i hjorteviltregisteret. Det ble i 2015 felt 
1 dyr (spissbukk). For 2016 ble det felt 2 dyr (spissbukker), for 2017 ble det felt 2 dyr (1 ½ års 
bukk og hind) for 2018 ble det felt 3 hjort, 2 stk 1 ½ års bukker og 1 stk voksen hind. I 2019 ble 
det felt totalt 4 dyr, hvorav 1 hannkje, 1 hokje og 2 bukker - 1 ½ år, og i 2020 ble det felt 1 stk 
hannkje, 1 stk hokje, 2 stk hind og 2 bukker – totalt 6 dyr/hjort. 
  
Alle dyrene/hjortene i perioden 2015 – 2020, er hovedsakelig felt på Austra storviltvald sitt 
område Gutvik, mens det ble felt 1 stk hannkje i 2019 og 1 stk hind i 2020 på Bindalseidet. 

Vurdering 
Minstearealet for uttak av hjort er satt til 30 000 dekar pr. dyr, og etter forskrift om forvaltning av 
hjortedyr jfr. § 9, kan kommunen regulere/fravike minstearealet med +/- 50 prosent. Dette 
innebærer at fellingstillatelser kan tildeles innenfor intervallet 15 000 dekar pr. dyr og opp til 45 
000 dekar pr. dyr.  
Fra 2018 er alle storviltområder oppfordret til å ta med hjortviltarten som en del av 
bestandsplanen for hjortevilt. Dette har de fleste innfridd og er blitt hensynstatt ut fra denne 
tildelingen. Likevel oppfordres det til at alle bestands- og forvaltningsområder samarbeider i 
størst mulig grad hva angår både registrering og avskytning for planperioden 2021 - 2023. 
 
Med et økt totalareal i henhold til bestandsplanforvaltningen for Bindal/Austra for den nye 
bestandsplanperioden 2021 - 2023, tilrår kommunedirektøren en tildeling på 17 stk.hjort for 
2021. 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 04.06.2021. 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
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Tildeling og fellingstillatelse for hjortevilt: Rådyr - Bindal 2021 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
 
 1. Det gis følgende tildeling av rådyr i Bindal/Austra – 2021:  
 
Område.      Valdansvarlig  Tildeling/Antall  
Bindalshalvøya storviltområde  Arnold Alsli   Fri tildeling – max kvote 40 dyr.  
Indre Bindal storviltområde   Erland Iversen  Fri tildeling  
Austra storviltområde   Jens Helge Selliseth   Fri tildeling – max kvote 40 dyr.  
Nordre Bindal storviltområde Runar Myrvang  Fri tildeling  
 
 
2. Viltnemnda anmoder om at produksjonsdyr spares og at en del av kvoten tas ut som ungdyr   
    (kje).  
 
3. Viltnemnda minner om rapporteringsplikten. Fellingsresultatet skal rapporteres til kommunen  
    innen 10 dager etter jaktas slutt som er 23. desember. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Bindal har et minsteareal for rådyr på 1000 dekar/dyr. I forskrift om forvaltning av hjortedyr er 
det åpnet for at vald med et areal som minimum er 10 ganger minstearealet etter søknad til 
kommunen, kan få kvotefri tildeling av rådyr.  
 
I de kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltning er det et uttrykt mål at storviltområdene 
skal ta ansvar for rådyrforvaltningen på sine arealer og at dette skal være en del av 
bestandsplanen for alt hjortevilt, og for det enkelte storviltområde.   
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Fellingsstatistikk over felte dyr i perioden 2010 – 2020:  
2010: felt 51 dyr 2011: felt 27 dyr 2012: felt 30 dyr 2013: felt 27 dyr  
2014: felt 21 dyr 2015: felt 36 dyr 2016: felt 35 dyr 2017: felt 33 dyr  
2018: felt 53 dyr 2019: felt 34 dyr.2020: felt 32 dyr. 
 
Det ble sist sesong 2020 – registrert 32 felte rådyr. Herav; 2 hannkje, 8 hunnkje (inklusive kalv 
og 1 ½ åringer). 19 voksne bukker og 3 voksne geiter. Dette er dyr som er rapportert inn til 
kommunen fra alle jaktfelt/storviltområder, og videre rapportert i hjorteviltregisteret som en 
lovpålagt oppgave.  
 
Valdansvarlig for det enkelte storviltområde skal uoppfordret sende fellingsrapport til kommunen 
innen 10 dager etter jaktas slutt. For det enkelte storvilt/bestandsplanområde med fri tildeling 
skal området selv samle inn rapport over felte dyr (kjønn og alderssammensetning) fra det 
enkelte jaktfelt, og sende en samlet rapport til kommunen. 

Vurdering 
Alle storviltområdene i Bindal har de siste årene hatt fri tildeling av rådyr. Dette har vært og bør 
inngå som en del av områdenes bestandsplaner og generell forvaltning, hvor det oppfordres til å 
forvalte rådyrstammen etter samme prinsipp som for elg og hjort. Kommunen har ikke anledning 
til å pålegge rettet avskytning, og fellingsstatistikken viser at dette forsøkes etterlevd i alle 
storviltområdene etter beste evne.  
For jaktsesongen 2021 er alle jaktfelt i Bindal involvert og innlemmet i et av de fire 
storviltområdene/bestandsplanområdene og har således fri tildeling for 2021 – inklusive Austra 
som består av 3 kommuner. For Leka og Nærøysund som er en del av Austra, rapporteres det 
også til de respektive kommuner for antall individer/rådyr som er felt det enkelte år. 
 
Det må påpekes at det sannsynligvis er en underrapportering i dette med skutte rådyr. Det er også 
en del påkjørsler av rådyr på både fylkes- og kommunale veier som ikke blir rapportert til den 
respektive kommunen eller til ettersøkspersonell, noe som er svært uheldig og ikke i tråd med 
vilt- og dyrevelferdsloven. 
 
Kommunedirektøren tilrår at Bindal kommune tildeler kvoten på Rådyr som «Frie dyr» for 2021, 
og oppfordrer jegere/jaktlag til en mere nøyaktig innrapportering av skutte dyr. 
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 04.06.2021. 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
9/21 Bindal viltnemnd 23.06.2021 

 

Fastsettelse av arealgrenser og tildeling av fellingskvoter på hjortevilt: Elg - 
Bindal 2021 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
 1. For områder med godkjent bestandsplan gis tildeling som frie dyr. Fra 2021 er alle jaktfelt i  
     Bindal innlemmet/registrert og godkjent innenfor et bestandsplanområde.  
 
Etter søknad og godkjente bestandsplaner og arealer gis følgende tildeling av elg for 2021:  
 
Område    Valdansvarlig  Areal-da  Tildeling (frie dyr)  Sum  
Nordre Bindal storv.omr.  Runar Myrvang  124775 da    78      78  
Bindalshalvøya storv.omr.  Arnold Alsli     94590 da    75      75  
Indre Bindal storv.omr.  Erland Iversen  223855 da  140    140  
Austra storviltområde  Jens Helge Selliseth     56625 da    44      44  
Sum        499845 da  337    337   
 
2. Alle storviltområdene er innenfor de kriterier som kreves, og der minstearealet kan reguleres  
    med +/- 50 %. Minstearealet for elg i Bindal er på 1600 dekar pr. dyr, men kan godkjennes  
    innenfor intervallet 800 – 2400 dekar pr. dyr der det er utarbeidet bestandsplan og at denne er  
    godkjent av viltnemnda.  
 
3. Underkjever av samtlige felte dyr skal også 2021 leveres til en godkjent viltmottaksplass i   
    kommunen innen 10 dager etter jaktas slutt, samt innlevering av kjevelapper til viltansvarlig i  
    kommunen. I tillegg skal alle jaktfelt registrere «sett elg» og «settogskutt» på  
    hjorteviltregisteret og skal avslutte registrering etter endt jakt. Viktig at alle nødvendige data i   
    denne sammenheng er registrert.  
 
4. Fra 2020 opphørte ordningen med innsamling av CWD – prøvetaking for Bindal kommune   
    under ordinær jakt. Ordningen skal fortsatt gjelde for fallvilt av hjortevilt som har unormal 
    oppførsel. Alle jaktlag/jegere som kommer over slike individ skal rapportere til viltansvarlig i  
    kommunen, evt. avlive dyret om de anser dette som forsvarlig.  
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Saksopplysninger 
Minstearealet for elg i Bindal ble fra og med 2008 endret fra 2700 dekar til 1600 dekar pr. dyr. 
Etter forskrift om forvaltning av hjortedyr § 9 kan kommunene regulere/fravike minstearealet 
med +/- 50 %. Dette innebærer at fellingstillatelser kan tildeles innenfor intervallet 800 til 2400 
dekar pr. dyr.  
Tildeling til det enkelte vald/jaktfelt og bestandsplanområde er et direkte resultat av den 
regulering av minsteareal som viltnemnda foretar og ut fra flerårige bestandsplaner.  
For siste året 2020 ble det tildelt 317 dyr/elg for det areal Bindal foretar tildeling for. Dette 
innbefatter Bindal – eksklusive Vassbygda men med hele Austra. Av den totale tildelte kvote på 
317 dyr, ble det felt 254 dyr/elg – en fellingsprosent på 80 % for 2020.  
 
Bindals andel av Vassbygda utgjør et areal på 28025 dekar og der ble det i 2020 felt 17 elger. 
Dette tilsier en total felling på 247 elg. I tillegg administrerer Bindal hele Austra som dekker 3 
kommuner, der Nærøy og Lekas andel utgjorde 19 dyr/elg for 2020.  
 
For 2021 er et nytt bestandsplanområde dannet – Nordre Bindal som nå består av Harangsfjord 
og Selfjord/Seternes bestandsplanområde, samt Plahtes eiendommer i Velfjord (tilhørende Bindal 
kommune) som tidligere ble administrert av Brønnøy er nå implementert i det nye 
bestandsplanområdet. I tillegg har 9 rettighetshavere – tilhørende Brønnøy kommune, inngått en 
skriftlig avtale med Plahtes eiendommer om forvaltning av disse arealene som utgjør ca. 12 000 
dekar (30 %).  
Dette bestandsplanområdet skal fra 2021 administreres av Bindal kommune. 
Totalt vil dette utgjøre en økning på i overkant av 40 000 dekar og dermed en økning i 
tildelingen for Bindal kommune med 20 dyr ekstra på elg. 
 
Fellingsresultat for Bindal, inkl. Austra:  2020    2015 – 2020 (snitt)  
Kalv (hann og hodyr) antall:    55 stk   21,7 %  18,6 %  
Andel ungdyr:     154 stk 60,6 %  58,0 %  
Eldre ku antall:     49 stk   19,3 %  19,8 %  
Eldre okser antall:     54 stk   21,2 %  22,6 %  
Forholdet hanndyr / Hodyr    52/48    52/48  
Fellingsprosent 2020     80 %    80,2 %  
 
Forvaltning - Fallvilt:  
Vinteren 2020 har vært en snøfattig men en stabil kald vinter rent værmessig. Dette har medført 
at vi har hatt en del påkjørsel av vilt langs fylkesveinettet innad i kommunen, men noe mindre 
registrert sentrums-elg sist vinter. 
 
For perioden 01.01.2020 – 01.04.2021 er det registrert i fallviltregisteret, hovedsakelig påkjørsel 
av 22 hjortevilt med dødelig utgang. Av dette 17 elg og 5 rådyr. Det er også registrert påkjørsel 
av 7 hjortevilt av elg og rådyr, som enten er friskmeldt eller ikke funnet. 
 
Det er ikke registrert fallvilt vedrørende hjort eller andre viltarter.  
 
Fra og med jaktsesongen 2017 ble det innført og forlenget jakttid på elg fra 25. september og helt 
fram til 23. desember. 
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Vurdering 
Fellingsresultatet for 2020 er innenfor max-/ og minimumsbegrensningene som er satt i de 
kommunale målsettingene.  
I snitt fra siste planperiode (bestandsplanperioden) 2015 – 2020, viser til oversikt ovenfor er 
snittet ganske forenelig i hele planperioden.  
Det man kan konkludere med er at kalvandelen har økt litt i den siste planperioden, men burde ha 
ligget på minimum 30 % av ungdyrandelen. Ut over dette er ungdyrandelen stabil. Andel uttak av 
eldre kyr er stabilt høyt. Dette har pågått over de siste 5 - 6 år og skulle ha medført en reduksjon i 
elgbestanden, men i realiteten oppleves det ikke slik. Andelen eldre okser holder seg stabilt og er 
innenfor målsettingen i den kommunale forvaltningsstrategien. Spørsmålet mange stiller seg i 
denne sammenheng er at eldre/store okser bør ha en mere sentral plass i forvaltningen – det vil si 
at okseandelen i en hjortviltbestand er en god indikator på en livskraftig elgstamme.  
  
Forholdet hanndyr/hodyr er innenfor de kommunale målsettingene og fellingsprosenten har vært 
stabil de siste årene på rundt 80 % i snitt, men det var en betydelig nedgang siste året: 73 % 
(2019). 
  
For perioden 2018 – 2020 hadde Bindal 5 storviltområder med egne bestandsplaner. 
  
For den nye bestandsplanperioden 2021 – 2023 har Bindal 4 bestandsplanområder og dette er nå 
en mere riktig planmessig organisering. Mulig Bindalshalvøya bestandsplanområde kunne 
samarbeidet med Austra, men dette får komme i neste omgang. 
 
Med nye og godkjente bestandsplaner har rettighetshaverne et godt og viktig styringsverktøy for 
å kunne forvalte hjorteviltstammen til det beste for alle parter i denne planperioden.  
 
Det er viktig at rettighetshaverne og jegerstanden er observant på ulike parametre i det å kunne 
forvalte hjorteviltstammen innenfor de retningslinjer både ut fra de kommunale målsettingene og 
nasjonale føringer for hvordan dette rent kunnskapsmessig skal kunne gjennomføres på en god, 
forsvarlig og bærekraftig måte.  
 
Målsettingen er å oppnå en sunn og livskraftig hjortevilt/elgstamme. Med en godkjent 
bestandsplan skal det legges opp til en forvaltning som tar hensyn til uttak av riktig antall dyr 
etter kjønn og alder og at forvaltningen skal være bærekraftig i et lengre perspektiv. 
  
Ut fra de faktiske forhold og de innrapporteringer som foreligger i de nye bestandsplanene og ut 
fra de registreringer som finnes i hjorteviltregisteret, samt godt samarbeid mellom alle aktører 
som styrer hjorteviltforvaltningen, tilrår kommunedirektøren å tildele en fellingskvote for 2021 
på totalt 337 dyr/elg som endel av bestandsplanperioden 2021 - 2023. 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 07.06.2021 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Søknad om støtte fra viltfondet til administrative arbeidsoppgaver - Bindal 
kommune 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
- Kommunedirektøren foreslår at midlene dekkes over det kommunale viltfondet – i sum kr 

24 000.- for 2021, fordelt med kr 6 000.- på hver av de 4 bestandsplanområdene som 
Bindal kommune administrerer. 

 
- Det skal benyttes: Konto 147 000 – Funksjon 36051. 

 
- Det forutsettes at bestandsplanområdene framlegger et regnskap som dokumenterer de 

faktiske utgiftene før utbetaling foretas. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I brev, epost av 29.06.2020 er det innkommet en felles søknad fra Bestandsplanområdene i 
Bindal om tilbakeføring av fellingsavgift på hjortevilt.  
I henhold til deres søknad går dette ut på større administrativt ansvar for hjorteviltforvaltningen – 
spesifikt å selv utføre en kvalifisert gjennomgang av elg- og hjortekjever av skutte dyr. I tillegg 
antydes det større arbeidsmengde for bestandsplanområdene å gjennomføre utarbeidelse av nye 
bestandsplaner, administrative oppgaver osv. 
I deres søknad antydes det om en tilbakeføring av 20 – 25 % av det årlige viltfondet – tiltenkt og 
fordelt på de fem – 5 bestandsplanområdene i Bindal. I dette inngår også Austra 
bestandsplanområde som består av 3 kommuner, og hvor Bindal kommune har det administrative 
ansvar.  
Avslutningsvis antyder de at en tilbakeføring av viltfondet til det enkelte bestandsplanområde 
skal dekke godtgjørelse til flere personer som må gjøre den jobben som tidligere har blitt gjort av 
kommunen. 
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I en ny epost av 07.01.21 fremmes det en søknad om midler til utarbeidelse av nye 
bestandsplaner som skal gjelde for en ny planperiode 2021 – 2023, og på vegne av alle 
bestandsplanområdene i Bindal hentyder de at disse tiltakene henger sammen og med det som 
grunnlag søker de om midler fra viltfondet til dekning av kostnader de mener kommer i 
forbindelse med disse tiltakene. 

Vurdering 
Bindal kommune har og skal fortsatt ha det overordna administrative ansvar for 
hjorteviltforvaltningen i kommunen. 
Det er også i henhold til de nasjonale føringer, kommunale- og fylkeskommunale målsettinger og 
viltfondets forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift som igjen er hjemlet i viltloven, at 
storviltområder/bestandsplanområder, der rettighetshaverne skal kunne ta et større ansvar med 
forvaltningen av alt hjortevilt i mye større grad. 
 
Ut fra viltfondets forskrift § 5, disponering, kap. b, kan ikke fondet benyttes til administrasjon av 
viltforvaltningen (lønn, møtegodtgjørelser og reiser). 
Rent konkret er bestandsplanområdenes tanke i denne sammenheng å ta et større ansvar i 
gjennomgangen av kjever til aldersbestemmelse av hjortevilt. 
 
Tidligere har denne ordningen fungert slik at jaktleder har levert dette til kommunens 
viltansvarlige sammen med sett elg-skjema osv. 
Pr i dag kan og skal alle jaktfelt i det enkelte bestandsplanområde registrere «settogskutt» elg 
digitalt via hjorteviltportalen, og dette ser nå ut til at alle mer eller mindre har tatt i bruk. 
 
Bindal kommune har for jaktsesongen 2020/21 lagt opp til at innsamling av kjever kan skje ute 
hos rettighetshaverne, der viltansvarlig i kommunen deltar med å aldersbestemme hjortevilt der 
det hersker tvil. Bestandsplanområdene er i denne sammenheng bedt om å finne tid og sted for en 
smidig og effektiv gjennomføring av dette. 
Kommunedirektøren kan ikke se at dette opplegget vil føre til større kostnader for 
bestandsplanområdene, men heller en tillitserklæring der jaktfeltene og jegerne gjør dette til eget 
beste og som bunner i det forvaltningsansvaret rettighetshaverne har i hjorteviltforvaltningen. 
 
I etterkant av denne søknaden (epost av 07.01.2021) søker de kommunens viltfond om midler til 
utarbeidelse av nye bestandsplaner for en ny periode for 2021 – 2023, og mener disse tiltakene 
hører sammen. 
 
Bindal kommunes viltfond vil ved utgangen av 2020 ha en saldo på i overkant av kr 400 000.- 
Og de årlige utgiftene til ettersøk, viltvaktordningen, ulike prosjekt med faste og variable 
kostnader utgjøre ca. 50 – 60 % av den årlige innbetalte fellingsavgiften. Denne utgjør i 
underkant av ca. kr 100 000.- 
Eventuell investeringer kommer i tillegg – noe som ikke nødvendigvis er en årlig foreteelse, men 
ut fra behov og må være forankret i et årlig budsjett etter søknad om midler til ulike tiltak innen 
viltforvaltning. 
 
Det siste tiltaket om utarbeidelse av nye bestandsplaner er innenfor viltfondets premisser, og vil 
være et viktig verktøy for de ulike bestandsplanområdene for å oppnå en god og forsvarlig 
viltforvaltning på alle hjorteviltartene. 
 
Kommunedirektøren er ikke imot å tildele en skjerv til bestandsplanområdene for den jobben de 
gjør, men prinsipielt kan viltfondet benyttes som tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltningen, 
styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom 
samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. 
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Fondet skal også dekke utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen, 
samt til tiltak for å forebygge skader på landbruksnæringen voldt av hjortevilt. 
 
Alternativt til dette kan være at rettighetshaverne søker kommunen om å sette ned 
fellingsavgiften og at denne differansen bidrar til å gi rettighetshaverne et bedre utgangspunkt for 
en god forvaltning rent administrativt. 
Bindal kommune har fra 2005/2006 benyttet miljødirektoratets minimumssatser vedrørende 
fellingsavgifter. Disse ble i 2008 oppjustert til kr 465.- for voksent dyr og kr 270.- for kalv. Dette 
var da miljødirektoratets maksimale satser den gang, og er heller ikke blitt justert siden 2008. 
 
Jakt på hjortevilt er i prinsippet ikke en ren utgift for den enkelte rettighetshaver – annet enn 
fellingsavgiften (som skal styrke kommunens bistand i forvaltningssammenheng og i tillegg ta 
hånd om fallviltsordningen som en lovpålagt handling m.m.). 
 
Mange grunneiere har inntekter og andre grunneiere har muligheter til å selge jakt på hjortevilt 
o.a, og av den grunn ta seg betalt for administrative arbeidsoppgaver innen forvaltningen. 
Det er tidligere behandlet en tilsvarende sak fra 2009, hvor viltnemnda avslo søknaden med 
begrunnelse at det skal påligge rettighetshaverne en viss administrativ funksjon. 
 
Det er også klart at de enkelte bestandsplanområdene har administrative utgifter til porto, telefon 
og møtevirksomhet m.m, men denne aktiviteten varierer mellom de ulike forvaltningsområdene.  
Kommunen har fram til dags dato utført arbeidsoppgaver som tilligger bestandsplanområdenes  
ansvar og plikter. Med et godt styringsverktøy som Hjorteviltregisteret har rettighetshaverne et 
godt verktøy til å gjennomføre nødvendige og pålagte arbeidsoppgaver over egen forvaltning. 
 
Kommunedirektøren er imidlertid positiv til at det gis et rimelig tilskudd til 
bestandsplanområdenes drift etter årlige søknader ut fra en planlagt og gjennomført aktivitet. 
Dette bør bidra til at rettighetshaverne gir viltnemnda en bedre informasjonsflyt om 
aktivitetsnivået i de enkelte bestandsplanområdene.  
Det vil også være innenfor viltfondets retningslinjer og krav at rettighetshaverne søker ekstern 
bistand i forbindelse med utarbeidelse av nye bestandsplaner, som vil utgjøre en ekstra kostnad. 
 
Kommunedirektøren er derfor positiv til at det etter ovennevnte søknad gis et minimumsbeløp 
som vektlegges påregnelige utgifter til møtevirksomhet i forbindelse med innleie av ekstern 
bistand til utarbeidelse av nye bestandsplaner. 
 
Bindal kommune har fra 2021 - 4 bestandsplanområder og en sannsynligjøring av ovennevnte 
utgifter på kr 6000.- til hvert bestandsplanområde, vil dette utgjøre kr 24 000.- for 2021. 
Dette til utarbeidelse av nye bestandsplaner (ekstern bistand), møtevirksomhet og utgifter knyttet 
til dette. 
I forbindelse med utarbeidelse av nye bestandsplaner har kommunens viltforvalter rådet 
bestandsplanområdene å samarbeide om felles konsulentbistand ut fra et reelt behov.  
Så langt er det ikke kommet noen henvendelser på dette, og det ser ut til at alle 
bestandsplanområdene har greid dette på egen hånd – å utarbeide egne bestandsplaner bygd på 
tidligere erfaringer og planer.  
 
Det må påpekes at for Austra bestandsplanområde består av 3 kommuner, hvor Bindal har det 
administrative ansvar og av felte dyr ang. elg og hjort, tilfaller fellingsavgiften den rettmessige 
kommune. Det samme vil gjelde for Nordre Bindal der Brønnøy kommune skal ha utbetalt 
fellingsavgiften for de dyrene som tas ut på de arealene tilhørende Brønnøy.  
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Konklusjon: 
Storviltområdene/bestandsplanområdene i Bindal tildeles midler til utarbeidelse av nye 
bestandsplaner, og møtevirksomhet med nødvendige kostnader knyttet til dette og samtidig 
kunne gjennomføre en god forvaltning i samarbeid med kommunen. 
 
 
Indre Bindal bestandsplanområde tildeles   kr   6 000.-  for 2021. 
Bindalshalvøya bestandsplanområde tildeles   kr   6 000.-  for 2021. 
Nordre Bindal bestandsplanområde tildeles   kr   6 000.-  for 2021.  
Austra bestandsplanområde tildeles    kr   6 000.-  for 2021.  
 
Samlet tildeles de 4 bestandsplanområdene i Bindal kr 24 000.- for 2021. 
 
Vedrørende de to siste, Nordre Bindal og Austra bestandsplanområder er det Bindal kommune 
som har det administrative ansvar. 
For Nordre Bindal utgjør Brønnøys andel ca.30 % og for Austra utgjør Leka og Nærøysund`s 
andel samlet ca. 38 %. 
 
Kommunedirektøren foreslår at midlene dekkes over det kommunale viltfondet – i sum kr 
24 000.- for 2021. Konto 147 000 – Funksjon 36051. 
 
Det forutsettes at bestandsplanområdene framlegger et regnskap som dokumenterer de faktiske 
utgiftene. 
 
Det tilligger Bindal kommune å fremheve dette overfor de samarbeidskommunene det gjelder, 
vedrørende en fordelingsnøkkel i neste omgang. 
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 10.06.2021 
 
 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Søknad om støtte til prosjekt skolejakt - Terråk skole 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 

- Prosjekt skolejakt ved Terråk skole innvilges kr 10 000.- for jaktåret 2021. Det forutsettes 
at det framlegges en evaluering og rapport til Bindal kommune v/viltansvarlig etter endt 
jakt. 
 

- Før utbetaling foretas, må dokumentasjon/regnskap framlegges. 
 

- Beløpet dekkes av det kommunale viltfond; konto 147000 – funksjon 36051. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Viser til epost av oktober 2020, der Terråk skole v/Hans Otto Helstad søker Bindal kommune 
v/viltfondet om støtte til prosjekt skolejakt. 
Terråk skole har kjørt et tilsvarende prosjekt i 6 år som et frivillig skoletilbud om hjorteviltjakt – 
hovedsakelig på elg. 
De har tidligere mottatt kr 10 000.- årlig i 3 år for et tilsvarende opplegg/prosjekt for perioden 
2013 – 2015.  
Dette var under forutsetning av at det ble framlagt en prosjektbeskrivelse, en årlig rapportering 
og at det ble framlagt et regnskap/dokumentasjon for prosjektet.  
Det ble også bedt om en evaluering av prosjektet og midlene ble dekt over det kommunale 
viltfondet. 
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Årets prosjekt har ikke kommet opp med en egen prosjektbeskrivelse med en konkret plan for 
gjennomføring av prosjektet. Opplegget er i regi av Terråk skole og i henhold til brevet skriver 
de at: 
 
«I løpet av uka får elevene blant annet innsyn i forvaltningen, ivaretakelse av skutt vilt, ferdsel i 
naturen, kunnskap om våpenbruk, slakting og foredling av elg og ikke minst en god dose lokal 
forankring. 
Opplegget er et frivillig tilbud for elevene i 5 – 10 klasse. De har også gått til innkjøp av en del 
utstyr og under ett er dette et samarbeid med Plahtes eiendommer». 
 
De ønsker å inngå en ny 3-årig avtale med Bindal kommune, og søker om kr 10 000.- årlig for 
denne perioden (2021 – 2023). 

Vurdering 
 
I utgangspunktet er kommunen/viltnemnda positivt til slike prosjekt/engasjement, da det utgjør 
en viktig opplæringsstrategi med tanke på rekrutering og lokal forankring innen 
hjortviltforvaltningen. 
 
I mangel av prosjektbeskrivelse/handlingsplan og regnskap, samt tidligere dokumentasjon og 
evaluering av prosjektet fra 2013 – 2015 anses årets søknad som en noe enkel framstilling av 
prosjektet. 
 
Bindal kommune er forvalter av det kommunale viltfondet, og i henhold til dette og i hjemmel av 
denne forskriften, er det en del paragrafer og bestemte kriterier for hvordan kommunen kan 
forvalte og disponere dette fondet.  
Dette er såkalte bundne driftsfond som utelukkende kan forvaltes til viltformål. 
 
Det er tidligere sagt at «Prosjekt skolejakt» - delvis er innenfor kriteriene som går på styrking av 
kunnskapen om viltet og jaktorganisering, men det ligger ingen automatikk i at slike og ulike 
andre prosjekt som går på viltforvaltning kan motta tilskudd av det kommunale viltfond. 
 
Kommunedirektøren er likevel positiv til dette prosjektet, og på lik linje med det Bindalseidet 
skole har kommet opp med som prosjekt «elgjakt som valgfag», ønsker kommunen å bidra med 
kr 10 000.- for jaktåret 2021. med de samme forutsetningene som er framlagt for Bindalseidet 
skole. 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 10.06.2021 
 
 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
12/21 Bindal viltnemnd 23.06.2021 

 

Søknad om tilskudd til prosjekt elgjakt i valgfag - Bindalseidet skole 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
- Prosjekt «elgjakt som valgfag» for Bindalseidet skole, innvilges kr 10 000.- for 2021. Det 

forutsettes at det framlegges en evaluering og rapport til Bindal kommune v/viltansvarlig 
etter endt jakt. 

 
- Før utbetaling foretas, må dokumentasjon/regnskap framlegges. 

 
- Beløpet dekkes av det kommunale viltfond; konto 147 000 – funksjon 36051. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til søknad, datert oktober 2020 – der Bindalseidet skole søker om tilskudd fra viltfondet i 
forbindelse med «Prosjekt elgjakt i valgfag». 
Prosjektet skal gjelde for perioden 2021 – 2024 og de har utarbeidet en skisse der de beskriver 
formålet med prosjektet. 
De henter også innhold fra andre fag i grunnskolen der de utdyper ulike mål hentet fra 
fagfornyelsen for ungdomstrinnet. 
Videre har de vektlagt dette med verdiskapning, etikk og retningslinjer ved jakt, samarbeid skole- 
og lokalsamfunn, samt erfaringer fra tidligere deltakelse i jakt i lokalsamfunnet. 
Deres utfordring er å ha tilgang til kommunikasjonsutstyr (jaktradioer, refleksvester og ha tilgang 
på skyss til oppmøteplass). 
Med bakgrunn i deres prosjektbeskrivelse, oppsett av budsjett, søker de Bindal kommune – 
viltfondet om kr 32 000.- 
I budsjettsammenheng er de oppfordret til å lage et oppsett som også viser inntektsmuligheter og 
egenandel, noe som fortsatt ikke er kommet kommunen i hende pr. denne dato. 
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Vurdering 
Bindalseidet skole har ikke tidligere søkt Bindal kommune/viltfondet om midler til 
gjennomføring av jakt i skolen, enten som et valgfritt opplegg eller ut fra en prosjektbeskrivelse 
– der storviltjakt har vært en del av skolens valgfagordning som pensum. 
De har deltatt som en frivillig ordning mellom skolen og ulike jaktfelt i regionen med gode 
erfaringer. 
Hvordan kommunen skal behandle søknader ut fra «Forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort» er hjemlet i denne forskrift for  
hvordan viltfondet kan forvaltes/disponeres av kommunen. 
 
Ut fra paragraf 2 – definisjon av kommunale- og fylkeskommunale viltfond er bundne driftsfond 
som utelukkende kan forvaltes til viltformål. 
 
Denne er så hjemlet i forskriftens § 5 jf. pkt. a og b, disponeringer av fylkeskommunale og 
kommunale viltfond som beskriver hva fondet kan brukes til, samt ikke brukes til. 
 
Punkt a: Hva fondet kan brukes til. 

- Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, 
jaktorganisering m.m. i kommunen og evt. nabokommuner, gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. 

- Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt innad i 
kommunen. 

- Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt. 
 
Punkt b: Hva fondet ikke kan brukes til. 

- Kommunal og fylkeskommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, 
møtegodtgjørelser, reiser m.v.) 

- Å erstatte skader voldt av vilt. 
- Skuddpremier. 

 
Punkt b vil i praksis ikke berøre dette prosjektet eller denne type tiltak. 
 
Under punkt a er det tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet 
og jaktorganisering/samarbeid i regi av skolen med egne jaktlag i kommune som kan være 
aktuelt i en slik sammenheng. 
Kommunen/viltnemnda ser på en slik organisering/tilrettelegging som positivt i forhold til 
rekrutering og kunnskapsoppnåelse i forbindelse med utøvelse av jakt som en viktig ressurs i et 
lokalsamfunn. 
Det er vanskelig å målbinde dette opp mot en ren forvaltning av hjortevilt men mere et ønske om 
å skape nye og gode opplevelser for de som deltar og at dette gir skoleelever en læringsprosess 
rundt dette med utøvelse av jakt og hvordan ressursen utnyttes i et forvaltningsperspektiv av våre 
hjorteviltarter. 
Prosjektet har ikke tillagt opplegget en kostnadskalkyle på inntektssiden – dette er etterspurt men 
ikke besvart. 
Å tildele midler over en 3 årsperiode anser kommunen som ikke tilrådelig da prosjektet ikke har 
en konkret og fullstendig kostnadsplan/kalkyle. 
Bindalseidet skole har gjennomført et tilsvarende opplegg tidligere i regi av skolen og dette har 
fungert bra. 
Kommunedirektøren anser prosjektet som positivt på alle måter og ønsker å støtte prosjektet med 
kr 10 000.- for jaktåret 2021 gjennom viltfondsordningen. Det forutsettes at prosjektet evalueres 
og det lages en rapport som sendes kommunen etter endt jakt. 
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KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 10.06.2021 
 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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