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MÅL OG RAMMER FOR ELGFORVALTNINGEN I MÅLSELV 

KOMMUNE 2018 – 2022 

Bakgrunn 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt fra januar 2016 setter krav om kommunal 

målsetting for forvaltning av elgstammen. 

§ 1.Formål 

Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og 

leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig 

forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. 

Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker 

uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. 

§ 3.Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr 

Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er 

åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om 

beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget 

av viltulykker på veg og bane. 

Innledning 

Kommunen har et betydelig ansvar for de offentlige verdiene knyttet til hjortevilt. 

Disse verdiene og interessene er blant anna knyttet til opplevelsesverdier, biologisk 

mangfold, beiteskader på skog, trafikkproblemer og andre skader/ulemper. I tillegg har 

vi de senere årene hatt et økende problem med elgbeiting på rundballer og beiting på 

uhøsta grønnsaker. 

 

I følge forskrift om forvaltning av hjortevilt § 17, skal kommunen stimulere og legge til 

rette for jaktrettshavernes bestandsplanlegging. I Målselv har Viltnemnda bidratt med 

tilskudd fra Viltfondet til de valdene som ønsket å samarbeide om bestandsplanlegging. 

Dette har ført til at fra 2017 er det bare 2 vald igjen som ikke inngår i 

bestandsplanområder eller i vald med felles bestandsplan. Tellende areal som ikke er 

med i bestandsplaner er på 24 100 dekar, dvs ca 2 % av totalt tellende areal i Målselv. 

 

Kommunene står relativt fritt i sitt arbeid med å definere offentlige målsettinger innen 

elgforvaltninga. Likevel har kommunen som tidligere et helhetlig ansvar for de 

konsekvenser kommunens mål og rammer for elgforvaltninga forårsaker på ulike 

områder. Dette betyr at kommunale målsettinger i tillegg til at de skal være grunnlag for 

næring og rekreasjon også skal ta hensyn til skader hjorteviltet påfører andre interesser.  

 

Mål og rammer for elgforvaltningen sendes ut på høring til nabokommunene, 

bestandsplanområdene, valdene, faglagene i landbruket, fylkeskommunen og Statskog. 

Mål og rammer vedtas av Viltnemnda som er kommunens viltmyndighet. 

 

Dette dokumentet er en revidert utgave av «Mål og rammer for elgforvaltningen 

2012 –2017» som ble vedtatt i Viltnemndas sak 28/2012. 
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Tellende areal, elgbestand og elgtrekk 

Målselv kommune har et tellende areal for elgjakt på ca 1200 kvadratkilometer og vi har 

et tellende minsteareal på 4.000 daa pr dyr.  

I følge § 9 i forskrift om forvaltning av hjortevilt av 2012, gis kommunen adgang til å 

fravike minstearealet med 50 % (opp eller ned). Denne muligheten har vi benyttet i 

forbindelse med tildeling av elg i Målselv. 

 

I 2017 ble det innført nye sentrale jakttidsbestemmelser og elgjakta er nå fra 25.09. til 

23.12. Det er åpnet for mulighet til lokal forskrift om kortere jakttid, men Målselv 

Viltnemnd valgte å følge sentral jakttid i 2017. Med evaluering før neste års jakt.  

 

Elgbestanden er økt de siste årene og i tillegg er det et betydelig antall «trekkelg» fra 

andre kommuner på vinterbeite i Målselv. Viltnemnda i Målselv har gjennomført 

helikoptertelling i 2014 og 2016 og antallet har variert fra ca 300-900 dyr.  

 

For å dokumentere trekkmønsteret gjennomførte NINA (Norsk institutt for 

naturforskning) på 1990 tallet radiomerking av elg i regionen. Registeringene viste at elg 

trekker inn til vinterbeite i Målselv fra alle retninger, men aller mest fra kystkommunene 

Lenvik, Sørreisa og Balsfjord.  

Prosjektet viste også at bare rundt halvparten av «trekkelgen» forlater kommunen før 

kalving i slutten av mai - begynnelsen av juni. 

 

I Hjorteviltregisteret kan man følge utviklingen i elgbestanden basert på jaktresultat og sett-

elg under utøvelsen av jakta.  

 

Sett elg pr jegerdag de siste 10 år er i gjennomsnitt 0,44 i Målselv. 

 

Tallene er hentet fra Hjorteviltregisteret. 
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Tallene er hentet fra Hjorteviltregisteret. 

 

  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Snitt 

Sett ku pr. okse 2,16 2,40 2,50 1,97 2,36 2,23 2,06 2,43 2,08 1,88 2,21 

Sett kalv pr. ku 0,82 0,81 0,82 0,74 0,90 0,75 0,78 0,71 0,75 0,78 0,78 

Sett kalv pr. kalvku 1,41 1,40 1,42 1,37 1,38 1,40 1,38 1,31 1,37 1,36 1,38 

% ku m/kalv av alle kyr 57,32 57,58 56,71 52,84 61,97 52,80 56,10 53,57 53,35 56,28 55,85 

% okse felt av sette 

okser 
18,68 23,32 24,05 20,68 23,50 17,81 20,52 18,36 17,40 22,09 20,64 

% ku felt av sette kyr 7,20 7,85 7,34 7,07 7,23 6,01 7,17 6,64 8,80 8,17 7,35 

% kalv felt av sette 

kalver 
9,25 8,82 10,08 7,86 9,59 8,45 9,57 7,88 10,63 9,20 9,13 

Tallene er hentet fra Hjorteviltregisteret. 

 

 

Elgbestanden og trafikk 

I Målselv er det mange påkjørsler av elg hver eneste vinter. I snøfattige vintrer kan det gå 

rimelig bra, mens det i snørike vintrer ofte er mange påkjørsler. Desember og januar er de 

klart verste månedene. De materielle skadene ved slike sammenstøt er ofte betydelige, 

men heldigvis er det sjelden at personer blir fysisk skadet. Disse forholdene må også 

være med å bestemme hvilke mål kommunen skal sette for framtidig elgforvaltning.  

Det er de siste årene bevilget tilskudd fra Viltfondet til siktrydding langs kommunale 

veier. 

 

Statens Vegvesen har siden 2015 prøvd ut viltskremmere med lyd og refleks på en 

strekning av fylkesveien mellom Karlstad og Lenvik grense. I tillegg er det satt opp faste 

varslingsskilt på 2 strekninger på E 6 med blinkende lys som aktiveres av Viltnemnda. 

Det siste prosjektet er at det i samarbeid med Viltnemnda prøves ut flyttbare underskilt 

med blinkende lys.  

Noen konklusjon på disse prosjektene foreligger ikke, men det er registrert nedgang i 

påkjørsler og redusert fart i de områdene som er skiltet. 
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Vinterbeite, skader på skog samarbeid under jakt 

I Målselv er det stort trykk på vinterbeitene særlig i snørike vintrer. Beitekartlegging 

viser at vinterbeite i Målselv tåler et bestand på 400-500 elg. Blir elgstammen vesentlig 

større enn dette, må det utføres betydelig beitekultivering for å unngå større skader på 

produktiv skog og spesielt på barskog (furumoene).  Stor elgstamme kan til sist medføre 

sultedød av elg. 

 

I årene midt på 90- tallet økte elgstammen sterkt med store skogskader som resultat. På 

furumoer i de midtre deler av kommunen viste takster at enkelte skogeiere fikk opp mot 

50% av den produktive furuskogen ble ødelagt pga beiteskader. Vi er i dag igjen i den 

situasjon at antall elg øker. Årlig tildeling er økt betydelig de siste årene og Viltnemnda 

har tildelt ekstra dyr utover det som de godkjente avskytingsplanene til de enkelte 

vald/bestandsplanområder legger opp til.  

Det er godt samarbeid mellom jaktrettshaverne og som tidligere nevnt er det bare 2 % 

av tellende areal som ikke inngår i en godkjent Bestandsplan. 

 

 

Elgbestanden, biologisk mangfold m.m. 

Elgstammen skal forvaltes slik at det i størst mulig grad tas hensyn til biologisk 

mangfold.  Hovedmenyen til elgen er lauvtrærne rogn, osp og selje (ROS) og dette er 

nøkkelarter med hensyn til biologisk mangfold.  I tillegg bør skader på innmark 

unngås. Vedrørende høstet avling (rundballer) er det rundballens eier som må sikre 

disse mot å bli ødelagt av hjortevilt. Viltfondet kan bidra for å forebygge skader på 

landbruksnæring voldt av hjortevilt, men dette gjelder ikke erstatning av skader på 

høstet avling. 

 

Årlig uttak/beitegrunnlag 

Det årlige uttaket av elg må være så høyt at trafikkskader reduseres og tilgangen på 

vinterbeite ikke forringes. Omfattende skader på de mest verdifulle furumoene kan og 

skal ikke aksepteres. Vi har en svært sunn og produktiv elgstamme som bør forvaltes på 

bakgrunn av dette. Overbelastning av vinterbeite vil kreve reduksjon av 

vinterbestanden. Dersom en i fremtiden ønsker å opprettholde en høy elgstamme må en 

ta konsekvensen av dette ved å foreta tiltak som beiteregistrering og beitekultivering. 

Tiltakene bør gjøres der beitetrykket vinterstid er størst. Selv om dette vil være i et 

begrenset område, har alle jaktrettshaverne et ansvar for å bidra. Det er naturlig at slike 

tiltak blir organisert gjennom bestandsplanområdene. Det kommunale viltfondet vil 

ved slike tiltak være en naturlig bidragsyter økonomisk. 
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Tallene er hentet fra Hjorteviltregisteret. 

 

 

 

 

Tallene er hentet fra Hjorteviltregisteret. 

 

Bestandsplaner og avskytingsavtaler 

I Målselv er nå 98 % av tellende areal innlemmet i bestandsplanområder eller vald 

med bestandsplan. Målet er at alle jaktrettshaverne skal slutte seg til bestandsplaner som 

gir ei mer effektiv jakt og ei bedre forvaltning av elgstammen. 
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Regionalt samarbeid 

Målselv kommune utgjør sammen med kommunene Balsfjord, Lenvik (fastland), 

Sørreisa, Bardu, Salangen, Lavangen, Gratangen og Dyrøy; Midt-Troms 

Viltregion. Samarbeidet har pågått i mange år og intensjonen med viltregionen er 

erfaringsutveksling og felles prosjekter. Det avholdes årlig et felles møte i 

viltregionen. Målselv er en viktig bidragsyter for vinterbeite i regionen og vi er 

avhengig av godt samarbeid med nabokommunene for å få ei felles forvaltning av 

elgstammen slik at bestanden stabiliseres på et tilfredsstillende nivå både med 

hensyn til vinter- og sommerbeite, trafikkpåkjørsler og skader på skog og avling. 

Fra 01.01.2010 ble fylkeskommunen nytt forvaltningsorgan i viltforvaltningen. 

Fylkeskommunen fikk fra 2010 ansvaret på de fleste områder for de jaktbare 

viltartene, herunder også elg. Dette innebærer at det er fylkeskommunene som har 

hovedansvaret på regionalt nivå for å koordinere og tilrettelegge den lokale 

forvaltningen. Fylkeskommunene har også økonomiske virkemidler for lokal 

forvaltningen og jaktrettshaverne. 

Troms fylkeskommune har utarbeid Regional plan for friluftsliv, vilt og 

innlandsfisk 2016 – 2027. I planen er det satt følgende forvaltningsmål for Midt-

Troms:
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Målsetting for 2018 -2022 

Kommunale målsettinger er viktig for å kunne forvalte elgstammen på en rasjonell måte. 

Selv om det er den enkelte grunneier som forvalter jaktretten på sin eiendom, har han/hun 

også et samfunnsansvar med å redusere de ulemper en for stor elgbestand  medfører. 

 

Hovedmålsetting:  

Kommunen har som mål at den lokale elgforvaltningen skal ivaretar natur, miljø og 

biologisk mangfold samt sikre en bærekraftig elgbestand. 

Det er viktig at elgbestanden tilpasses beitetilgangen og at andre interesser som bolyst, 

opplevelsesverdier, jord- og skogbruk og trafikk hensynstas i forvaltningen. 

 

Delmål: 

Hjorteviltregisteret er den viktigste kilden for overvåking av utviklingen av elgbestanden i 

kommunene, fylket og landet under ett.  Jaktlederne er oppfordret til å registrere sett og skutt 

fortløpende under jakta, mange gjør det i dag og målet er at samtlige jaktledere gjør denne 

jobben selv. 

Med utgangspunkt i erfaringstall fra Hjorteviltregisteret for kommunen og regionen samt de 

regionale målsettingene settes følgende delmål for planperioden: 

 Sett elg pr jegerdagsverk skal i gjennomsnitt for planperioden ikke ligge over 0,45 

 Sett ku pr okse skal i gjennomsnitt for planperioden ligge rundt 1,5-2 : 1 

 Sett kalv pr kalvku skal i gjennomsnitt for planperioden ligge på minimum 1,3 

 Andel felte eldre kyr bør i planperioden ligge mellom 15 - 20 % 

 Andel felte eldre okser bør i planperioden ikke overstige 25 % 

 Felte kalv/ungdyr bør i planperioden ikke overstige 60 % av totalt felte elg og andel 

kalv bør ikke overstige 50 % av kalv/ungdyr uttaket. 

 Samarbeidet med Statens vegvesen om å redusere elgpåkjørsler fortsetter i 

planperioden 

 Støtte til siktrydding videreføres i planperioden 

 Utfordringer med beiting på rundballer og uhøsta avling i jordbruket følges og tiltak 

vurderes og iverksettes hvis problemene øker 

 


