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Fylkesutvalget sitt vedtak
1. Fylkesrådmannen foreslår at det bør innføres innskrenket jakttid på elg for
følgende kommuner i Trøndelag, slik at jakttida da blir:
Kommune

Ny jakttid

Steinkjer
Verran
Snåsa
Frosta
Stjørdal
Røros

25.09
25.09
25.09
25.09
25.09
25.09

-

30.11
30.11
30.11
30.11
30.11
31.10

Det er tre ulike kriterier som benyttes i vurderingene for å innskrenke
jakttida for elg. Saksutredningen viser argumentasjonen som er benyttet
opp mot disse tre kriteriene og hvordan vi har kommet fram til de foreslåtte
innskrenkingene.
Forslag til ny regional forskrift for jakttid på elg sendes på høring med 8
ukers høringsfrist.
Ny forskrift etter endelig behandling gjøres tidligst gjeldende i fra jaktåret
2020
Behandling/forslag
Tomas Hallem på vegne av Sp, alternativt forslag
Saken tas ikke opp til vurdering. De fleste kommuner som har gitt tilbakemelding
på brevet som ble sendt ut i mars fra fylkeskommune, har lite negative erfaringer
fra de to foregående jaktsesongene. Fylkeskommunen arbeider videre med
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informasjonsarbeid og annen innsats i samarbeid med kommuner, grunneiere,
reineiere og aktuelle organisasjoner for å redusere konflikten mellom elgjegere og
annen friluftslivutøvelse uavhengig av jakttid. Dette kan for eksempel være
holdningsskapende arbeid rettet mot jegere og hvordan de opptrer og informerer
andre utmarksbrukere.

Jan Inge Kaspersen på vegne av Ap, KrF, SV, MdG
Endring i tabell under pkt 1:
Stjørdal ny jakttid: 25.09 -30.11
Alternativt punkt 2:
Forslag til ny regional forskrift for jakttid på elg sendes på høring med 8 ukers
høringsfrist.
Nytt punkt 3.
Ny forskrift etter endelig behandling gjøres tidligst gjeldende i fra jaktåret 2020
Votering

Fylkesrådmannens innstilling vs
Sps forslag
Kaspersens endring i tabell
Kaspersens alternativt punkt 2
Kaspersens nytt punkt 3

Fylkesrådmannens innstilling
vedtatt med 9 (Ap, SV, KrF, SV
og MdG) stemmer mot 5 (Sp, H
og FrP) for Hallems forslag
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt

Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesrådmannen foreslår at det bør innføres innskrenket jakttid på elg for
følgende kommuner i Trøndelag, slik at jakttida da blir:
Kommune

Ny jakttid

Steinkjer
Verran
Snåsa
Frosta
Stjørdal
Røros

25.09
25.09
25.09
25.09
05.10
25.09

-

30.11
30.11
30.11
30.11
30.11
31.10

Det er tre ulike kriterier som benyttes i vurderingene for å innskrenke
jakttida for elg. Saksutredningen viser argumentasjonen som er benyttet
opp mot disse tre kriteriene og hvordan vi har kommet fram til de foreslåtte
innskrenkingene.
2. Forslag til ny regional forskrift for jakttid på elg sendes på høring.
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