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Faste medlemmer som møtte:
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Eva Brøndbo
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Medlem Annbjørn Austmo deltok i deler av møtet. Var til stede da sak 6 og 11 ble
behandlet.
Varamedlem Liv Eriksen var innkalt til møtet, men meldte forfall pga sykdom.
Varamedlem Olav Støre og Nils Vestrum ble innkalt, men de hadde ikke anledning til å
møte på så kort varsel.
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6/18 Nytt minsteareal fro hjortevilt i Levanger kommune 2018
Saksprotokoll i Viltnemnda - 15.05.2018
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
INNSTILLING:
Rådmannen tilrår at viltnemnda innstiller på at kommunestyret vedtar følgende forskrift:

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr,
Levanger kommune, Nord-Trøndelag
Dato
Publisert
Ikrafttredelse
Endrer
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Korttittel

30.05.2018
FOR-2008-05-09-1053
Levanger kommune, Trøndelag
LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12
Forskrift om adgang til storviltjakt, Levanger

Kapitteloversikt:
I
II
III
Hjemmel: Fastsatt av Levanger kommune 30. mai 2018 med hjemmel i lov 29. mai 1981
nr. 38 om viltet § 16 og forskrift FOR-2016-01-08-12 forskrift om forvaltning av hjortevilt.

I
Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Levanger kommune.

II
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for
fellingskvote er som angitt i tabellen:

Deler av
Elg: Minsteareal i
Hjort: Minsteareal i
Rådyr: Minsteareal i
kommunen
daa
daa
daa
Område 1 jf. kart
1.500
2.500
500
Område 2 jf. kart
10.000
10.000
20.000
Område 3 jf. kart
4.000
10.000
500
Område 4 jf. kart
1.500
10.000
500
Område 5 jf. kart
4.000
10.000
2.000
1
Område 6, Ytterøy 4.000
10.000
250
2
Område 7 jf. kart
1.500
10.000
250
1
For Ytterøy teller innmark som tellende areal for rådyr.
2
For område 7 teller innmark som tellende areal for rådyr.
Inndelingen i ulike områder er gitt på kart i forskriften som også er tilgjengelig på Levanger
kommunes hjemmeside under lover/regelverk.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves: Forskrift om adgang til jakt etter elg,
hjort og rådyr, Levanger kommune, Nord-Trøndelag FOR-2008-05-09-1053

Rådmannens forslag til innstilling:
Rådmannen tilrår at viltnemnda innstiller på at kommunestyret vedtar følgende forskrift:

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr,
Levanger kommune, Nord-Trøndelag
Dato
Publisert
Ikrafttredelse
Endrer
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Korttittel

FOR-2008-05-09-1053
Levanger kommune, Trøndelag
LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12
Forskrift om adgang til storviltjakt, Levanger

Kapitteloversikt:
I
II
III
Hjemmel: Fastsatt av Levanger kommune .....................med hjemmel i lov 29. mai 1981
nr. 38 om viltet § 16 og forskrift FOR-2016-01-08-12 forskrift om forvaltning av hjortevilt.

I
Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Levanger kommune.

II
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for
fellingskvote er som angitt i tabellen:

Deler av
kommunen
Område 1 jf. kart
Område 2 jf. kart
Område 3 jf. kart
Område 4 jf. kart
Område 5 jf. kart

Elg: Minsteareal i
daa
1.500
10.000
4.000
1.500
4.000

Hjort: Minsteareal i
daa
2.500
10.000
10.000
10.000
10.000

Rådyr: Minsteareal i
daa
500
20.000
500
500
2.000

Deler av
Elg: Minsteareal i
Hjort: Minsteareal i
Rådyr: Minsteareal i
kommunen
daa
daa
daa
1
Område 6, Ytterøy 4.000
10.000
250
2
Område 7 jf. kart
1.500
10.000
250
1
For Ytterøy teller innmark som tellende areal for rådyr.
2
For område 7 teller innmark som tellende areal for rådyr.
Inndelingen i ulike områder er gitt på kart i forskriften som også er tilgjengelig på Levanger
kommunes hjemmeside under lover/regelverk.

III
Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves: Forskrift om adgang til jakt etter elg,
hjort og rådyr, Levanger kommune, Nord-Trøndelag FOR-2008-05-09-1053

7/18 Skogn IL - dispensasjon motorferdselloven
Saksprotokoll i Viltnemnda - 15.05.2018
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis
Skogn IL tillatelse til å kjøre med ATV som omsøkt.
Kjøringen skal foregå etter den tilrettelagte stien som går fra parkeringsplassen ved
Lundsbustaden til Bukkhaugen. Det settes følgende vilkår til kjøringen:
1) Kjøringen skal foregå etter en periode med tørt vær.
2) Kjøringen skal gjennomføres i løpet av 7 sammenhengende dager innenfor 2
tidsperioder pr. år.
3) Periode 1: 3 første ukene i juni
4) Periode 2: 3 første ukene i september
5) Kommunen skal varsles skriftlig, med kopi til grunneier i forkant av hver 7
dagers periode.
6) Dispensasjonen gjelder for 5 år, dvs for perioden 2018-2022
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen
sendes til kommunen
Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis
Skogn IL tillatelse til å kjøre med ATV som omsøkt.
Kjøringen skal foregå etter den tilrettelagte stien som går fra parkeringsplassen ved
Lundsbustaden til Bukkhaugen. Det settes følgende vilkår til kjøringen:
1) Kjøringen skal foregå etter en periode med tørt vær.
2) Kjøringen skal gjennomføres i løpet av 7 sammenhengende dager innenfor 2
tidsperioder pr. år.
3) Periode 1: 3 første ukene i juni
4) Periode 2: 3 første ukene i september
5) Kommunen skal varsles skriftlig, med kopi til grunneier i forkant av hver 7
dagers periode.
6) Dispensasjonen gjelder for 5 år, dvs for perioden 2018-2022
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen
sendes til kommunen.

8/18 Holåsen velforening – dispensasjon motorferdselloven 2018
Saksprotokoll i Viltnemnda - 15.05.2018
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis
Holåsen velforening tillatelse til å kjøre med ATV som omsøkt.
1) Det gis dispensasjon for kjøring med ATV på kommunale friområder i Holåsen
ifb ferdigstillelse av trimtrapp i 2018. Kjøringen skal i størst mulig grad foregå
etter tilrettelagte stier i Holåsen. Minste transportmengde er 25 kg.
2) Det gis dispensasjon for kjøring med ATV på tilrettelagte stier i Holåsen ifm
vedlikehold og oppgrusing av stiene. Det settes følgende vilkår til kjøringen:
1) Kjøringen skal foregå etter en periode med tørt vær.
2) Kjøringen skal gjennomføres i løpet av 7 sammenhengende dager innenfor 2
tidsperioder pr. år.
3) Periode 1: 3 første uker i juni
4) Periode 2: 3 første uker i september
5) Kommunen skal varsles skriftlig i forkant av hver 7 dagers periode.
6) Dispensasjonen gjelder for 5 år, dvs for perioden 2018-2022
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen
sendes til kommunen
Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis
Holåsen velforening tillatelse til å kjøre med ATV som omsøkt.
1) Det gis dispensasjon for kjøring med ATV på kommunale friområder i Holåsen
ifb ferdigstillelse av trimtrapp i 2018. Kjøringen skal i størst mulig grad foregå
etter tilrettelagte stier i Holåsen. Minste transportmengde er 25 kg.
2) Det gis dispensasjon for kjøring med ATV på tilrettelagte stier i Holåsen ifm
vedlikehold og oppgrusing av stiene. Det settes følgende vilkår til kjøringen:
1) Kjøringen skal foregå etter en periode med tørt vær.
2) Kjøringen skal gjennomføres i løpet av 7 sammenhengende dager innenfor 2
tidsperioder pr. år.
3) Periode 1: 3 første uker i juni
4) Periode 2: 3 første uker i september
5) Kommunen skal varsles skriftlig i forkant av hver 7 dagers periode.
6) Dispensasjonen gjelder for 5 år, dvs for perioden 2018-2022
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen
sendes til kommunen.
9/18 Rune Røsvik – dispensasjon motorferdselloven 2018
Saksprotokoll i Viltnemnda - 15.05.2018
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis
det tillatelse til å kjøre ATV som omsøkt i perioden 1. juni -30. juni 2018. Fører er
oppgitt til å være Rune Røsvik. Det settes følgende vilkår for kjøringen:
1)
2)
3)
4)

Det tillates inntil 5 turer t/r
Det skal føres kjørebok for hver i tur i forkant av oppstart
Grunneier skal varsles når kjøringen foregår
Kjøringen skal gjennomføres etter en periode med tørt vær.

Kjøringen skal foregå fra parkeringsplass til hytte 99/1/26. Kjøringen skal i følge en
opparbeidet sti så langt dette er mulig for å begrense belastningen på terrenget.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen
sendes til kommunen
Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis
det tillatelse til å kjøre ATV som omsøkt i perioden 1. juni -30. juni 2018. Fører er
oppgitt til å være Rune Røsvik. Det settes følgende vilkår for kjøringen:
1)
2)
3)
4)

Det tillates inntil 5 turer t/r
Det skal føres kjørebok for hver i tur i forkant av oppstart
Grunneier skal varsles når kjøringen foregår
Kjøringen skal gjennomføres etter en periode med tørt vær.

Kjøringen skal foregå fra parkeringsplass til hytte 99/1/26. Kjøringen skal i følge en
opparbeidet sti så langt dette er mulig for å begrense belastningen på terrenget.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen
sendes til kommunen.

10/18 Evt
Saksprotokoll i Viltnemnda - 15.05.2018
Forslag i møte:
Ingen.

11/18 Refsaker
Saksprotokoll i Viltnemnda - 15.05.2018
Forslag i møte:
5) Status cwd
6) Ny avtale om ettersøk og forsikring av ettersøkspersonell i Levanger kommune
Avstemning:
Enstemmig
INNSTILLING:
Referatsaker
Det ble gitt en orientering om følgende saker:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nye bestandsplaner for elg 2018-2020
Søknad om endring av rådyrvald 2018
Vakttelefon ettersøk
Ny avtale om henting /slakting av vilt med Halsan kjøtt AS
Status cwd
Ny avtale om ettersøk og forsikring av ettersøkspersonell i Levanger kommune

