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Saksprotokoll - Endring av minsteareal for elgvald i Lenvik
kommune

Behandling:
Felles forslag fra nemnda:
Vilt- og utmarksnemda vedtar at minsteareal for både Lenvik fastland og på
Lenvikdelen av Senja settes til 3000 daa. (Endring Lenvik fastland og uendret
Lenvikdelen av Senja).
Dette begrunnes med følgende punkter:
 Kommunen endret minstearealet sist i 2017 til 1.800 daa. på Lenvik fastland
og 3.000 daa. på Lenvikdelen av Senja. Dette for da å ta ned stammen på
Lenvik fastland. Det er oppnådd.
 Ved å sette et minsteareal for hele Lenvik kommune til 3000 vil det være mer i
tråd med elgstammens størrelse. I tillegg er det i tråd med minstearealet på
kommuner som grenser mot Lenvik (Tranøy og Målselv med 4000 daa. og
Sørreisa 3000 daa.)
Vedtaket er gjort med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6.
Saka sendes på høring til berørte parter.
………………………
Ved avstemming ble forslaget fra nemnda satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget fra nemnda ble enstemmig vedtatt.
Til stede 5 av nemndas 5 medl./varamedl.

forts.

Vedtak – (felles forslag fra nemnda – enstemmig):
Vilt- og utmarksnemda vedtar at minsteareal for både Lenvik fastland og på
Lenvikdelen av Senja settes til 3000 daa. (Endring Lenvik fastland og uendret
Lenvikdelen av Senja).
Dette begrunnes med følgende punkter:
 Kommunen endret minstearealet sist i 2017 til 1.800 daa. på Lenvik fastland
og 3.000 daa. på Lenvikdelen av Senja. Dette for da å ta ned stammen på
Lenvik fastland. Det er oppnådd.
 Ved å sette et minsteareal for hele Lenvik kommune til 3000 vil det være mer i
tråd med elgstammens størrelse. I tillegg er det i tråd med minstearealet på
kommuner som grenser mot Lenvik (Tranøy og Målselv med 4000 daa. og
Sørreisa 3000 daa.)
Vedtaket er gjort med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6.
Saka sendes på høring til berørte parter.

