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Emne: Re: Ønske om opplysninger i forbindelse med søknad om konsesjon for hjorteoppdrett
Vedlegg:
Hei Dag.
Viser til epost mottatt i dag, der du etterspør en nærmere beskrivelse av hvor mange mordyrenheter som er planlagt
for hegnet.
I oppstartsfasen, for å sikre en bærekraftig drift vil jeg starte med å kjøpe livdyr i størrelsesorden 20 koller og 2
bukker. (ungdyr og kalver). Livdyr vil mest sannsynlig bli kjøpt fra oppdretter Johan Bjørnstad i Malvik. Dyrking og
økning av beitearealet vil være en pågående prosess slik at dette vil økes etter hvert som flokken øker. Etter 4 - 6 år
vil jeg ende opp med fullt produksjonsnivå med en bestand på omlag 40 mordyrenheter. (En mordyrenhet er definert
som 2,08 dyr.)
Jeg ser at i søknaden har jeg beskrevet oppstartsnivået med 20 mordyrenheter. Dette er ikke riktig. Det riktige skal
være 20 koller og 2 bukker. Beklager forvirringen med definisjonene der.
Håper dette var oppklarende.
Med vennlig hilsen
Olav Magne Johansen
man. 8. apr. 2019 kl. 14:13 skrev Dag Bjerkestrand <dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no>:
Hei.
Det vises til din søknad om konsesjon for oppdrett av hjort på eiendommen 122/5.

Vi har begynt å behandle saken. Det kan for oss virke som noe uklart hvor mange dyr som er tiltenkt å være i
anlegget.

I søknaden er det opplyst at med 17440 forenheter er det nok mat til 13,6 mordyr.
«Med noe grøfting, dyrking og kultivering av utmark kan antallet økes etter hvert, og det satses i utgangspunktet på
to bukker og ca 20 mordyrenheter. Etter dyrking og økning av beitearealet, vil det satses på et produksjonsnivå på
ca 40 mordyrenheter.»

Vi klarer ikke helt å se hva som er bakgrunnen for at det opplyses både 20 og 40 mordyrenheter.

Det ønskes derfor en tilbakemelding med en nærmere bakgrunn og beskrivelse om hvor mange mordyrenheter som
er planlagt.

Søknaden skal behandles iht Forskrift om hold av vilt i fangenskap og om oppdrett av vilt i innhegnet
område.
I forskriftens § 5-7. om saksbehandlingsgebyr kan Miljødirektoratet fastsette øvre rammer for satser for
saksbehandlingsgebyr ved behandling av søknader i kommunene.
Vi har pr i dag ikke lyktes i å finne ut hva den øvre satsen for saksbehandling er.

Vi vil med dette orientere om at kommunen kan kreve et saksbehandlingsgebyr for behandling av søknaden.

Med vennlig hilsen

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef/miljøvernleder
Averøy kommune
Tlf 71513557 Mob 93063937
dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no

-Med vennlig hilsen
Olav Magne Johansen

