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Godkjenning av bestandsplan Rødenes Vest elgvald 2016 - 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/16 Viltnemnda 19.05.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Rødenes vest for 

perioden 2016 – 2017 med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

 

Marker viltnemnd fraviker minstearealer pr. elg til 1570 daa med hjemmel i § 7 i forskrift om 

forvaltning av hjortevilt. 

 

”Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune vedtatt 07.04.2016” 

legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen. 

  

Rødenes vest elgvald gis en fellingstillatelse på 94 frie dyr for bestandsplanperioden 2016 – 

2017 i henhold til bestandsplanen. 

 

Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke tildelt kvote. 

 

Bestandsplanområdet kan årlig, og etter egen vurdering, overskride vedtatt plan for årlig 

avskyting med inntil 10 % av antallet i vedtatt plan for årlig avskyting. Avviket rettes i løpet 

av planperioden.  

 

Planområdet kan overføre 10 % kvote til neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller 

ubenyttet kvote bort. 

 

Det skal anses som vesentlig avvik i et planområde dersom det et år skytes mer enn 10 % ut 

over antall tildelte eldre kuer og eldre okser i planen for årlig avskyting. 

 

Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom 

arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig 

uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig 

planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.  

 

Anbefaler at det utarbeides en svært kortfattet versjon av planen som gis til jaktlag/jegerne for 

en større forståelse for avskytningen. 

 

 

 

Sammendrag: 

Rødenes Vest Elgvald søker om godkjenning av bestandsplan og avskytningsavtale for 

perioden 2016 – 2017. 

 

 

Bakgrunn: 
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Rødenes Vest Elgvald søker om godkjenning av bestandsplan og avskytningsavtale for 

perioden 2016 – 2017. Deler av planen og avskytningsavtalens oppsett er i store trekk identisk 

med tidligere planer, men den innehar nå bestandsdata og tiltak i forhold til målene. 

Krosbyfjerdingen jaktforening er nå medlem av elgvaldet og samlet areal er på 73 800 daa. 

  

Kommunen har et ansvar for at bestandsplanen har et visst innhold og er i tråd med de 

kommunale målsetningene jf Hjorteviltforskiftens §§ 15 og 16. 

 

Viltnemnda har anbefalt to-årig planperiode for å samordne rulleringen av bestandsplaner i 

elgregion Øst samtidig. 

 

I den kommunale målsetningen for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune av 07.04.2016 

er blant annet følgende vedtatt: 

 

2.1.1 Mål for elgforvaltningen 
«Marker kommune ønsker en stabil elgbestand 

- Gjennomsnittlig slaktevekt i planperioden skal øke 

- Beiteutnyttelsen skal i gjennomsnitt ikke overstige 35 % av årlig kvistproduksjon for furu. 

- Beiteutnyttelsen skal ikke overstige 35 % av siste års skuddproduksjon på prefererte beitearter (ROS) 

- Trafikkdrept elg skal ikke overstige 5 % av tildelt kvote i planperioden 

- Ku/okse forhold 2:1 i forhold til sett-elg 

- Avskytning på 50/50 - % fordeling på begge kjønn i kategoriene kalv og ungdyr 

- Øke andelen stor okse 

 

Kalveførende kuer bør gis et sterkt vern og tas ut når det er nødvendig for å regulere bestanden. 

 

Dersom elgbestanden utsettes for ulvepredasjon må uttaket av elg vurderes fortløpende i forhold til antall dyr, 

samt kjønn og alder. Dette betinger en robust målsetting med justeringsmuligheter og bestandsplaner med 

tilstrekkelige rammer og mulighet for valda til årlig tilpassing.» 

 

 

Pkt.2.1.2 vedr. avskyting av elg 
«Rakkestadmodellen: 

 Alle dyr over 160 kg varmvekt – selv om de er 1 ½ år regnes som voksen. Alle dyr i vektklassen 140 kg – 

180 kg skal aldersbestemmes gjennom tannanalyse. Etter at resultatene kommer, justeres 

fellingsresultatet slik at «riktig dyr» kommer i «riktig aldersgruppe». 

 Alle okser med en pigg på den siden som er mot skytteren regnes som 1 ½ åring. Okser med mer enn en 

pigg regnes som voksen 

 Uttak av minimum 30 % kalv 

 Tilnærma 50 % kjønnsfordeling i alle aldersgrupper 

 Ønske stabil elgstammen 60 % under 160 kg 

 Ønskes elgstammen opp 80 % under 160 kg 

 

Generelt: 

Andelen kalv skal spesifiseres og settes til minimum 30 %. 

 

Andelen av kategorien okse 2 ½ år og eldre settes til 10 %. 

 

Uttaket i bestandsplanområdet utføres i henhold til den kommunale målsetningen.» 

 

 

 

 

Pkt. 10 
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 Det er aldri vesentlig avvik dersom det skytes yngre dyr enn det som er vedtatt i bestandsplan og plan for 

årlig avskyting. 

 Bestandsplanområdet kan årlig, og etter egen vurdering, overskride vedtatt plan for årlig avskyting med 

inntil 10 % av antallet i vedtatt plan for årlig avskyting. Avviket rettes i løpet av planperioden.  

 Planområdet kan overføre 10 % kvote til neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote 

bort. 

 Det skal anses som vesentlig avvik i et planområde dersom det et år skytes mer enn 10 % ut over antall 

tildelte eldre kuer og eldre okser i planen for årlig avskyting. 

 Kommunen kan nedklassifisere dyr når det er tydelig mindreverdig i forhold til gjennomsnittsvekta til 

aldersklassen. Eldre dyr under 140 kg varmvekt nedklassifiseres til ungdyr og ungdyr under 80 kg varmvekt 

nedklassifiseres til kalv. Kalv under 40 kg varmvekt regnes som fallvilt. 

 Okse med en pigg på geviret på den siden av dyret som første skudd treffer dyret, betegnes som ungdyr (1 ½ 

år). Dette forutsetter av kategorien okse 2 ½ år og eldre settes til 10 %. 

 

I Marker kommune er det ved forskrift av 12.03.2013 vedtatt 2000 daa pr. elg som 

minsteareal. I henhold til § 7 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved 

tildeling av fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. 

Vedtaket må begrunnes i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og 

utvikling, eller den skaden den påfører andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold. 

 

I forrige planperiode (2013-2015) hadde Rødenes vest elgvald 1523 daa som 

tildelingsgrunnlag som ga 135 fellingstillatelser og en avskytning på 20 % ku (2 ½ år og 

eldre), 20 % okse (2 ½ år og eldre) og 60 % kalv/ungdyr. Krosbyfjerdingen jaktforening fikk 

3 fellingstillatelser gitt etter den tidligere hjorteviltforskriftens § 21 (rettet avskytning).  De 

søker nå om en årlig kvote på 47 dyr som gir 94 dyr for perioden og et tildelingsgrunnlag på 

1570 daa pr. elg. Avskytningen legges opp til maksimalt 15 % eldre ku 2 ½ år og eldre, 10 % 

okse 2 ½ år og eldre og minimum 30 % kalv, maksimalt 45 % åring og andelen hanndyr i den 

samlede avskytingen skal være 50-55 %. 

 

Bestandsdata for beskatningen viser en avskytningen i de to siste planperiodene på 35-41 dyr 

årlig med noe lavere uttak i siste periode enn i første. Avskytningen av voksen okse har ligget 

fra 15 – 30 % av det totale uttaket. Det er kun skutt 10-20 % kalv. Samlet sett ble det i forrige 

planperiode felt 58 % kalv/ungdyr og 21 % av hver voksenkategori. Andelen felte dyr av 

totalkvota for forrige planperiode var 47 % kalv/ungdyr, 18 % voksen okse, 18 % voksen ku 

og 17 % av kvota ble ikke felt. Uttaket av hanndyr har ligget på gjennomsnitt 55 % de to siste 

planperiodene. Elgbestanden har vært relativ stabil i de to siste planperiodene, men med noe 

lavere antall elg i siste periode. Ku/okse-forholdet er høyt, men det er en positiv trend. Kuenes 

alder, kondisjon og evne til å få tvillingkalver er det sett nærmere på. 

Kalveproduksjonen har også gått drastisk ned de siste 3 årene og kalvraten var kun på 0,5 kalv 

pr.ku i 2015. Tvillingraten var også lav i 2015. Datagrunnlaget for slaktevekter er lite og kan 

gi feil inntrykk, men dataene som foreligger om lavere slaktevekter på kalv er 

bekymringsfullt. Slaktevektene for ungdyra er jevnere.  

 

I oppsummeringen til slutt i planen sammenfatter de med en stabil elgbestand der det er riktig 

å øke alderen på kuene og øke andelen oksene i bestanden gjennom å skyte færre voksne 

okser. 

 

 

 

 

Vurdering: 
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Marker har totalt sett en relativ stabil, men ung elgbestand. Kjønnsfordeling er noe skjev med 

for få hanndyr og spesielt eldre okser. Elgbestanden innad i kommunen varier og en anser at 

det det vil være forskjellige mål og tiltak for de de fire elgvalda. En utfordring i 

hjorteviltforvaltningen er forholdet til ulveproblematikk. 

 

Rødenes vest elgvald har utarbeidet en oversiktlig og strukturert plan med målsetninger i tråd 

med de kommunale målene. Planen gir en god vurdering av bestandens størrelse, 

sammensetning og kondisjon som legges til grunn for reglene for avskytningen.  

 

De siste årenes avskytning har ligget mellom 35 og 40 dyr i året. Det har vært en stabil høy 

elgbestand selv om sett elg pr jegerdagsverk har gått noe ned den siste perioden. Minstearealet 

er satt noe høyere nå enn i tidligere perioder. På den annen side er det bekymringsverdig at 

kalveraten har sunket i siste planperiode. Men, ut fra en omlegging av uttaksprofilen med 

større vekt på uttak av kalv og sparing av produksjonsdyra, kan 47 dyr i året forsvares. Det er 

her svært viktig å følge med utviklingen av bestanden. Det er også viktig at alle prosenttall 

regnes av det totale antall felte dyr over planperioden. 

 

En anser at planen er i tråd med kravene i hjorteviltforskriften og de kommunale 

målsetningene for hjortevilt for Marker kommune. 

 

 

Konklusjon: 
Marker viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Rødenes øst for 

perioden 2016 – 2017 

 

 

Vedlegg: 

Bestandsplan for Rødenes vest elgvald 
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Godkjenning av bestandsplan for Vestfjella viltlag 2016 - 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/16 Viltnemnda 19.05.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Vestfjella viltlag for 

perioden 2016 – 2017 med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

 

Marker viltnemnd fraviker minstearealer pr. elg til 3000 daa med hjemmel i § 7 i forskrift om 

forvaltning av hjortevilt. 

 

”Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune vedtatt 07.04.2016” 

legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen. 

  

Vestfjella viltlag gis en fellingstillatelse på 48 frie dyr for bestandsplanperioden 2016 – 2017 i 

henhold til bestandsplanen. 

 

En vil bemerke at alle dyr i vektklassen 140 kg – 180 kg skal aldersbestemmes gjennom 

tannanalyse. Etter at resultatene kommer, justeres fellingsresultatet slik at hvert dyr kommer i 

«riktig alderskategori». 

 

Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke tildelt kvote. 

 

Bestandsplanområdet kan årlig, og etter egen vurdering, overskride vedtatt plan for årlig 

avskyting med inntil 10 % av antallet i vedtatt plan for årlig avskyting. Avviket rettes i løpet 

av planperioden.  

 

Planområdet kan overføre 10 % kvote til neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller 

ubenyttet kvote bort. 

 

Det skal anses som vesentlig avvik i et planområde dersom det et år skytes mer enn 10 % ut 

over antall tildelte eldre kuer og eldre okser i planen for årlig avskyting. 

 

Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom 

arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig 

uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig 

planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.  

 

Anbefaler at det utarbeides en svært kortfattet versjon av planen som gis til jaktlag/jegerne for 

en større forståelse for avskytningen. 

 

 

 

 

Sammendrag: 
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Vestfjella viltlag søker om godkjenning av bestandsplan og avskytningsavtale for perioden 

2016 – 2017. 

 

 

Bakgrunn: 

Vestfjella viltlag søker om godkjenning av bestandsplan og avskytningsavtale for perioden 

2016 – 2017. Planens oppsett er i store trekk identisk med tidligere planer, men det er gjort 

endringer i strategien for å må målene. 

  

Kommunen har et ansvar for at bestandsplanen har et visst innhold og er i tråd med de 

kommunale målsetningene jf Hjorteviltforskiftens §§ 15 og 16. 

 

Viltnemnda har anbefalt to-årig planperiode for å samordne rulleringen av bestandsplaner i 

elgregion Øst samtidig. 

 

I den kommunale målsetningen for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune av 07.04.2016 

er blant annet følgende vedtatt: 

 

2.1.1 Mål for elgforvaltningen 
«Marker kommune ønsker en stabil elgbestand 

- Gjennomsnittlig slaktevekt i planperioden skal øke 

- Beiteutnyttelsen skal i gjennomsnitt ikke overstige 35 % av årlig kvistproduksjon for furu. 

- Beiteutnyttelsen skal ikke overstige 35 % av siste års skuddproduksjon på prefererte beitearter (ROS) 

- Trafikkdrept elg skal ikke overstige 5 % av tildelt kvote i planperioden 

- Ku/okse forhold 2:1 i forhold til sett-elg 

- Avskytning på 50/50 - % fordeling på begge kjønn i kategoriene kalv og ungdyr 

- Øke andelen stor okse 

 

Kalveførende kuer bør gis et sterkt vern og tas ut når det er nødvendig for å regulere bestanden. 

 

Dersom elgbestanden utsettes for ulvepredasjon må uttaket av elg vurderes fortløpende i forhold til antall dyr, 

samt kjønn og alder. Dette betinger en robust målsetting med justeringsmuligheter og bestandsplaner med 

tilstrekkelige rammer og mulighet for valda til årlig tilpassing.» 

 

 

Pkt.2.1.2 vedr. avskyting av elg 
«Rakkestadmodellen: 

 Alle dyr over 160 kg varmvekt – selv om de er 1 ½ år regnes som voksen. Alle dyr i vektklassen 140 kg – 

180 kg skal aldersbestemmes gjennom tannanalyse. Etter at resultatene kommer, justeres 

fellingsresultatet slik at «riktig dyr» kommer i «riktig aldersgruppe». 

 Alle okser med en pigg på den siden som er mot skytteren regnes som 1 ½ åring. Okser med mer enn en 

pigg regnes som voksen 

 Uttak av minimum 30 % kalv 

 Tilnærma 50 % kjønnsfordeling i alle aldersgrupper 

 Ønske stabil elgstammen 60 % under 160 kg 

 Ønskes elgstammen opp 80 % under 160 kg 

 

Generelt: 

Andelen kalv skal spesifiseres og settes til minimum 30 %. 

 

Andelen av kategorien okse 2 ½ år og eldre settes til 10 %. 

 

Uttaket i bestandsplanområdet utføres i henhold til den kommunale målsetningen.» 
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Pkt. 10 
 Det er aldri vesentlig avvik dersom det skytes yngre dyr enn det som er vedtatt i bestandsplan og plan for 

årlig avskyting. 

 Bestandsplanområdet kan årlig, og etter egen vurdering, overskride vedtatt plan for årlig avskyting med 

inntil 10 % av antallet i vedtatt plan for årlig avskyting. Avviket rettes i løpet av planperioden.  

 Planområdet kan overføre 10 % kvote til neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote 

bort. 

 Det skal anses som vesentlig avvik i et planområde dersom det et år skytes mer enn 10 % ut over antall 

tildelte eldre kuer og eldre okser i planen for årlig avskyting. 

 Kommunen kan nedklassifisere dyr når det er tydelig mindreverdig i forhold til gjennomsnittsvekta til 

aldersklassen. Eldre dyr under 140 kg varmvekt nedklassifiseres til ungdyr og ungdyr under 80 kg varmvekt 

nedklassifiseres til kalv. Kalv under 40 kg varmvekt regnes som fallvilt. 

 Okse med en pigg på geviret på den siden av dyret som første skudd treffer dyret, betegnes som ungdyr (1 ½ 

år). Dette forutsetter av kategorien okse 2 ½ år og eldre settes til 10 %. 

 

I Marker kommune er det ved forskrift av 12.03.2013 vedtatt 2000 daa pr. elg som 

minsteareal. I henhold til § 7 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved 

tildeling av fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. 

Vedtaket må begrunnes i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og 

utvikling, eller den skaden den påfører andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold. 

 

I forrige planperiode (2013-2015) hadde Vestfjella viltlag 2000 daa som tildelingsgrunnlag 

som ga 108 fellingstillatelser og en avskytning på 20 % ku (2 ½ år og eldre), 20 % okse (2 ½ 

år og eldre) og 60 % kalv/ungdyr. De søker nå om en årlig kvote på 24 dyr som gir 48 dyr for 

perioden og et tildelingsgrunnlag på 3000 daa pr. elg. Avskytningen legges opp etter 

«Rakkestadmodellen» med maksimalt 10 % ku 2 ½ år og eldre, 10 % okse 2 ½ år og eldre, 50 

% ungdyr og minimum 30 % kalv. Det vil ikke bli delt ut kvote på ku, men kukvota blir lagt i 

en kvotebank. Hvis eldre ku blitt skutt, trekkes det aktuelle laget for den aktuelle kua + 1 stk 

hodyr. 

 

Bestandsdata for beskatningen viser at sett-elg har vært stabil med en nedadgående trend. Noe 

som også gjelder avskytningen i de to siste planperiodene totalt sett og for hver av 

alderskategoriene. Ku/okse-forholdet har vært høyt. Det har gått betraktelig ned og det vil bli 

fulgt opp nøye. Ulveproblematikken er tatt opp i planen. 

 

For å øke produksjonsdyra endres minstearealet og omlegging av avskytingen til større andel 

kalv. 

 

 

Vurdering: 

Marker har totalt sett en relativ stabil, men ung elgbestand. Kjønnsfordeling er noe skjev med 

for få hanndyr og spesielt eldre okser. Elgbestanden innad i kommunen varier og en anser at 

det det vil være forskjellige mål og tiltak for de de fire elgvalda. En utfordring i 

hjorteviltforvaltningen er forholdet til ulveproblematikk. 

 

Vestfjell viltlag har utarbeidet en enkel, oversiktlig og strukturert plan. Det er ingen egen 

måldel, men det framkommer tydelig en endring i vern av produksjonsdyra, samt endret 

minsteareal. Planen gir en enkel vurdering av bestandens størrelse og sammensetning og 

tydelige tiltak gjennom å endre avskytningsprofilen.  

 

Ettersom valdet grenser til kommunene Rakkestad og Eidsberg som gjennomfører 

«Rakkestadmodellen», ønsker de også å gå for den avskytningsmodellen. En vil bemerke at 



  Sak 18/16 
 

 Side 11 av 23   

 

alle dyr i vektklassen 140 kg – 180 kg skal aldersbestemmes gjennom tannanalyse. Etter at 

resultatene kommer, justeres fellingsresultatet slik at hvert dyr kommer i «riktig 

alderskategori». Dette er en modell som kan gjøre det enklere å skyte kvige og få ut eldre 

uproduktive kuer. På denne måten kan en spare hanndyra i kategorien ungdyr. Det er derimot 

ingen måte for å få nedklassifisert dyr på i forhold til vektgrenser. Riktig som valdet skriver i 

planen at vektgrensene må evalueres etter aldersbestemmelsen ved tannanalysen. 

 

De siste årenes avskytning har ligget på 20 dyr i året, mens i 2015 ble det skutt 16. Det har 

vært en stabil lav elgbestand, med lavest sett elg pr jegerdagsverk i 2015 for de to siste 

planperiodene. Minstearealet er satt opp med 50% noe som er riktig og i tråd med siste års 

avskyting og bestandsdata for valdet. Når en går inn på hjorteviltregisteret kan en lese at 

kalvraten og produksjonen har en positiv trend. Med større vekt på uttak av kalv og sparing av 

produksjonsdyra, kan 24 dyr i året forsvares. Det er her svært viktig å følge med utviklingen 

av bestanden. Det er også viktig at alle prosenttall regnes av det totale antall felte dyr over 

planperioden. 

 

 

Konklusjon: 
En anser at planen er i tråd med kravene i hjorteviltforskriften og de kommunale 

målsetningene for hjortevilt for Marker kommune slik at bestandsplan og avskytningsavtalen 

for Vestfjella viltlag for perioden 2016 – 2017 godkjennes. 

 

 

Vedlegg: 

Bestandsplan for Vestfjella viltlag 
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Arkiv:  K46 
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Godkjenning av bestandsplan for Øymark Øst elgvald 2016 - 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/16 Viltnemnda 19.05.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker viltnemnd godkjenner ikke bestandsplanen og avskytningsavtalen for 2016 – 2017 i 

henhold til tidligere vedtatt målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune.  

 

 

Sammendrag: 

Øymark Øst Elgvald søker om godkjenning av bestandsplan og avskytningsavtale for 

perioden 2016 – 2017. 

 

 

Bakgrunn: 

Øymark Øst Elgvald søker om godkjenning av bestandsplan og avskytningsavtale for 

perioden 2016 – 2017. Planens oppsett er i store trekk identisk med tidligere planer, men 

måldelen er mindre strukturert. I likhet med forrige plan foreligger ingen bestandsdata. 

  

Kommunen har et ansvar for at bestandsplanen har et visst innhold og er i tråd med de 

kommunale målsetningene jf Hjorteviltforskiftens §§ 15 og 16. 

 

Viltnemnda har anbefalt to-årig planperiode for å samordne rulleringen av bestandsplaner i 

elgregion Øst samtidig. 

 

I den kommunale målsetningen for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune av 07.04.2016 

er blant annet følgende vedtatt: 

 

2.1.1 Mål for elgforvaltningen 
«Marker kommune ønsker en stabil elgbestand 

- Gjennomsnittlig slaktevekt i planperioden skal øke 

- Beiteutnyttelsen skal i gjennomsnitt ikke overstige 35 % av årlig kvistproduksjon for furu. 

- Beiteutnyttelsen skal ikke overstige 35 % av siste års skuddproduksjon på prefererte beitearter (ROS) 

- Trafikkdrept elg skal ikke overstige 5 % av tildelt kvote i planperioden 

- Ku/okse forhold 2:1 i forhold til sett-elg 

- Avskytning på 50/50 - % fordeling på begge kjønn i kategoriene kalv og ungdyr 

- Øke andelen stor okse 

 

Kalveførende kuer bør gis et sterkt vern og tas ut når det er nødvendig for å regulere bestanden. 

 

Dersom elgbestanden utsettes for ulvepredasjon må uttaket av elg vurderes fortløpende i forhold til antall dyr, 

samt kjønn og alder. Dette betinger en robust målsetting med justeringsmuligheter og bestandsplaner med 

tilstrekkelige rammer og mulighet for valda til årlig tilpassing.» 

 

 

Pkt.2.1.2 vedr. avskyting av elg 
«Rakkestadmodellen: 
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 Alle dyr over 160 kg varmvekt – selv om de er 1 ½ år regnes som voksen. Alle dyr i vektklassen 140 kg – 

180 kg skal aldersbestemmes gjennom tannanalyse. Etter at resultatene kommer, justeres 

fellingsresultatet slik at «riktig dyr» kommer i «riktig aldersgruppe». 

 Alle okser med en pigg på den siden som er mot skytteren regnes som 1 ½ åring. Okser med mer enn en 

pigg regnes som voksen 

 Uttak av minimum 30 % kalv 

 Tilnærma 50 % kjønnsfordeling i alle aldersgrupper 

 Ønske stabil elgstammen 60 % under 160 kg 

 Ønskes elgstammen opp 80 % under 160 kg 

 

Generelt: 

Andelen kalv skal spesifiseres og settes til minimum 30 %. 

 

Andelen av kategorien okse 2 ½ år og eldre settes til 10 %. 

 

Uttaket i bestandsplanområdet utføres i henhold til den kommunale målsetningen.» 

 

 

Pkt. 10 
 Det er aldri vesentlig avvik dersom det skytes yngre dyr enn det som er vedtatt i bestandsplan og plan for 

årlig avskyting. 

 Bestandsplanområdet kan årlig, og etter egen vurdering, overskride vedtatt plan for årlig avskyting med 

inntil 10 % av antallet i vedtatt plan for årlig avskyting. Avviket rettes i løpet av planperioden.  

 Planområdet kan overføre 10 % kvote til neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote 

bort. 

 Det skal anses som vesentlig avvik i et planområde dersom det et år skytes mer enn 10 % ut over antall 

tildelte eldre kuer og eldre okser i planen for årlig avskyting. 

 Kommunen kan nedklassifisere dyr når det er tydelig mindreverdig i forhold til gjennomsnittsvekta til 

aldersklassen. Eldre dyr under 140 kg varmvekt nedklassifiseres til ungdyr og ungdyr under 80 kg varmvekt 

nedklassifiseres til kalv. Kalv under 40 kg varmvekt regnes som fallvilt. 

 Okse med en pigg på geviret på den siden av dyret som første skudd treffer dyret, betegnes som ungdyr (1 ½ 

år). Dette forutsetter av kategorien okse 2 ½ år og eldre settes til 10 %. 

 

I Marker kommune er det ved forskrift av 12.03.2013 vedtatt 2000 daa pr. elg som 

minsteareal. I henhold til § 7 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved 

tildeling av fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. 

Vedtaket må begrunnes i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og 

utvikling, eller den skaden den påfører andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold. 

 

I forrige planperiode (2013-2015) søkte Øymark øst elgvald om 2825 daa som 

tildelingsgrunnlag noe som ga 40 årlige fellingstillatelser og totalt 120 i perioden. Avskytning 

skulle være på 20 % ku (2 ½ år og eldre), 20 % okse (2 ½ år og eldre) og 60 % kalv/ungdyr. 

De søker nå om en årlig kvote på 55 dyr som gir 110 dyr for perioden og et tildelingsgrunnlag 

på 2065 daa pr. elg. Avskytningen legges opp til maksimalt 20 % eldre ku 2 ½ år og eldre, 20 

% okse 2 ½ år og eldre og 60 % kalv/ungdyr derav minimum 20 % kalv. Det tilstrebes 55 % 

hanndyr i totalavskytningen. 

 

Planen har ingen bestandsdata, men de henviser til statistikk som viser en snittvekt på 150 kg 

for ungdyr. 

 

Elgvaldet ønsker en bærekraftig elgbestand og har et mål om å ta ut små voksne – hann- og 

hunndyr framfor større produksjonsdyr. De ønsker av den grunn en grense på 160 kg for 

nedklassifisering av voksne dyr 2 ½ år og eldre til ungdyr. Dette begrunnes med at det vil 

være enklere å skyte kviger. Det begrunnes også med at en slik nedklassifisering gir lettere 
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aksept for «mindre voksenandel» i fellingskvoten. Ønsker også nedklassifisering av alle 

piggokser til ungdyr. I forhold til sparing av eldre okse er dette et uavklarte mål innad i valdet. 

De har satt som mål at en ønsker en enklere jakt for jegerne. 

 

 

Vurdering: 

Marker har totalt sett en relativ stabil, men ung elgbestand. Kjønnsfordeling er noe skjev med 

for få hanndyr og spesielt eldre okser. Elgbestanden innad i kommunen varier og en anser at 

det det vil være forskjellige mål og tiltak for de de fire elgvalda. En utfordring i 

hjorteviltforvaltningen er forholdet til ulveproblematikk. 

 

Til sammenlikning med de andre valdene har Øymark øst elgvald utarbeidet en enkel plan 

som ikke gir framstilling av bestandens størrelse og sammensetning noe som bør legges til 

grunn for tiltakene for avskytningen.  

 

En har hentet noen data fra hjorteviltregisteret for saksbehandlingen av planen. 

 

Tabellen viser bestandsutviklingen for valdet for perioden 2007 - 2015 

 

År 

Sett elg 
pr. 
jegerdag 

Sett 
ku pr. 
okse 

Sett 
kalv 
pr. ku 

Sett 
kalv pr. 
kalvku 

Prosent 
ku 
m/kalv 
av alle 
kyr 

Prosent 
okse felt 
av sette 
okser 

Prosent 
ku felt av 
sette kyr 

Prosent 
kalv felt 
av sette 
kalver 

Antall 
jegerdager 

2007 0,45 2,38 1,05 1,39 64 46,03 14,67 8,28 878 

2008 0,45 2,26 0,86 1,26 61,08 39,19 16,17 10,42 962 

2009 0,42 2,71 0,79 1,28 59,78 43,94 13,97 9,15 999 

2010 0,37 4,24 0,83 1,31 62,11 60,53 12,42 8,21 999 

2011 0,4 2,98 0,75 1,2 60 30,77 9,03 17,09 928 

2012 0,34 2,39 0,97 1,35 68,79 45,76 9,93 7,3 1085 

2013 0,39 3,31 0,81 1,45 53,49 38,46 10,85 8,65 743 

2014 0,32 1,98 0,71 1,29 50,46 23,64 12,84 12,99 793 

2015 0,56 2,36 0,8 1,29 60,44 19,48 6,04 9,59 766 

 

 

Tabellen viser tildelt og felt dyr, samt fellingsprosent for valdet for perioden 2007 – 2015 

 

År 
Tildelt 
totalt 

Felt 
hannkalv 

Felt 
hunnkalv 

Felt 
hanndyr 
1 ½ år 

Felt 
hunndyr 
1 ½ år 

Felt 
hanndyr 
eldre 

Felt 
hunndyr 
eldre 

Felt 
totalt Fellingsprosent 

2007 72 9 4 18 10 11 12 64 88,89 

2008 72 11 4 12 11 17 16 71 98,61 

2009 74 7 6 15 7 14 18 67 90,54 

2010 72 6 5 12 10 11 10 54 75 

2011 73 8 12 11 10 5 4 50 68,49 

2012 73 5 5 16 5 11 9 51 69,86 

2013 40 5 4 11 6 4 8 38 95 

2014 40 4 6 6 7 7 7 37 92,5 

2015 40 10 4 8 4 7 7 40 100 
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Figuren viser sett-elg pr jegerdag for valdet for perioden 2007 – 2015 

 

 

Bestandsdata for beskatningen viser en nedadgående trend for sett-elg pr. jegerdag bortsett fra 

året 2015 der det steg kraftig. Tildelt årlig kvote i periodene 2007 – 2012 var på rundt 73 dyr. 

Ettersom fellingsprosenten gikk ned i perioden 2011-2013 valgte valdet på bakgrunn av 

bestandsdata å gå kraftig ned på fellingstillatelsene for å kunne ha som mål å ta ut 60 dyr i 

året.  Den kraftige nedgangen i antall fellingstillatelser, har i henhold til 2015-data gitt en 

høyere bestand. Kalveproduksjonen er god og det er en høy tvillingrate. Ku/okse-forholdet 

har variert og ligger noe høyt.  

 

De tre siste årenes avskytning har ligget mellom 37 og 40 dyr i året som er 92,5 – 100% 

avskytning. Forrige plan hadde som mål å kunne ta ut 60 dyr årlig. Det ønskes nå å ta ut 55 

dyr årlig etter en 3-årsperiode med mindre avskytning. Høy produksjon og høy 

avskytningsprosent, samt at det er felt lite ku og kalv i henhold til siste års «sett- elg» kan tilsi 

noe økning i avskytingen. Tidligere års data fra sett-elg pr. jegerdag tilsier en nedadgående 

trend i sette- elg, slik at en bør vurdere målet for bestanden. 

 

Ettersom det legges opp til en høyere avskytning og uttak på 20 % på hver av kategoriene 

eldre ku og okse 2 ½ år og eldre, samt 20 % kalv, er en av den oppfatning at en ønsker en 

lavere elgbestand enn dagens. 

 

Den vedtatte kommunale målsetningen legger opp til en avskytningsprofil på 10 % eldre okse 

2 ½ år og eldre og spesielt når det er ønske om nedklassifisering av «piggokse» til ungdyr. 

Grensen for nedklassifisering av eldre dyr til ungdyr er satt til 140 kg varmvekt. I 

«Rakkestadmodellen» er det satt en grense på 160 kg i forhold til en avskytningsmodell, men 

der skal dyrene i etterkant aldersbestemmes og dyrene skal plasseres i den alderskategorien 

som er riktig. Det er også satt et uttak på minimum 30 % kalv. Disse tiltakene ble gjort for å 

øke andelen produksjonsdyr i elgbestanden. 

 

Avskytningsprofilen i Øymark øst sin plan er ikke i tråd med den kommunale målsetningen i 

forhold til kalv, okse og vektgrenser for nedklassifisering.  

 

 

Konklusjon: 
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I henhold til tidligere vedtatt målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune 

godkjennes ikke bestandsplanen og avskytningsavtalen for 2016 – 2017.  

 

 

Vedlegg: 

Driftsplan for Øymark øst elgvald 2016 - 2017
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Godkjenning av bestandsplan Rødenes Øst elgvald 2016 - 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/16 Viltnemnda 19.05.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Rødenes øst for 

perioden 2016 – 2017 med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

  

Marker viltnemnd fraviker minstearealer pr. elg til 2413 daa med hjemmel i § 7 i forskrift om 

forvaltning av hjortevilt. 

  

”Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune vedtatt 07.04.2016” 

legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen.  

 

Rødenes øst elgvald gis en fellingstillatelse på 94 frie dyr for bestandsplanperioden 2016 – 

2017 i henhold til bestandsplanen.  

 

En vil presisere i henhold til den kommunale målsetningen pkt.10  at ettersom okseandelen i 

Rødenes øst settes som 15 % gjelder ikke nedklassifiseringen av «oksen med en pigg på 

geviret på den siden av dyret som første skudd treffes dyret, betegnes som ungdyr». 

 

Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke tildelt kvote. 

 

Bestandsplanområdet kan årlig, og etter egen vurdering, overskride vedtatt plan for årlig 

avskyting med inntil 10 % av antallet i vedtatt plan for årlig avskyting. Avviket rettes i løpet 

av planperioden.  

 

Planområdet kan overføre 10 % kvote til neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller 

ubenyttet kvote bort. 

 

Det skal anses som vesentlig avvik i et planområde dersom det et år skytes mer enn 10 % ut 

over antall tildelte eldre kuer og eldre okser i planen for årlig avskyting. 

 

Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom 

arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig 

uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig 

planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.  

 

Anbefaler at det utarbeides en svært kortfattet versjon av planen som gis til jaktlag/jegerne for 

en større forståelse for avskytningen. 

 

Sammendrag: 

Rødenes Øst Elgvald søker om godkjenning av bestandsplan og avskytningsavtale for 

perioden 2016 – 2017. 

Bakgrunn: 
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Rødenes Øst Elgvald søker om godkjenning av bestandsplan og avskytningsavtale for 

perioden 2016 – 2017. Planen og avskytningsavtalens oppsett er i store trekk identisk med 

tidligere planer, men det er gjort en endring i strategien for å nå målene. 

  

Kommunen har et ansvar for at bestandsplanen har et visst innhold og er i tråd med de 

kommunale målsetningene jf Hjorteviltforskiftens §§ 15 og 16. 

 

Viltnemnda har anbefalt to-årig planperiode for å samordne rulleringen av bestandsplaner i 

elgregion Øst samtidig. 

 

I den kommunale målsetningen for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune av 07.04.2016 

er blant annet følgende vedtatt: 

 

2.1.1 Mål for elgforvaltningen 
«Marker kommune ønsker en stabil elgbestand 

- Gjennomsnittlig slaktevekt i planperioden skal øke 

- Beiteutnyttelsen skal i gjennomsnitt ikke overstige 35 % av årlig kvistproduksjon for furu. 

- Beiteutnyttelsen skal ikke overstige 35 % av siste års skuddproduksjon på prefererte beitearter (ROS) 

- Trafikkdrept elg skal ikke overstige 5 % av tildelt kvote i planperioden 

- Ku/okse forhold 2:1 i forhold til sett-elg 

- Avskytning på 50/50 - % fordeling på begge kjønn i kategoriene kalv og ungdyr 

- Øke andelen stor okse 

 

Kalveførende kuer bør gis et sterkt vern og tas ut når det er nødvendig for å regulere bestanden. 

 

Dersom elgbestanden utsettes for ulvepredasjon må uttaket av elg vurderes fortløpende i forhold til antall dyr, 

samt kjønn og alder. Dette betinger en robust målsetting med justeringsmuligheter og bestandsplaner med 

tilstrekkelige rammer og mulighet for valda til årlig tilpassing.» 

 

 

Pkt.2.1.2 vedr. avskyting av elg 
«Rakkestadmodellen: 

 Alle dyr over 160 kg varmvekt – selv om de er 1 ½ år regnes som voksen. Alle dyr i vektklassen 140 kg – 

180 kg skal aldersbestemmes gjennom tannanalyse. Etter at resultatene kommer, justeres 

fellingsresultatet slik at «riktig dyr» kommer i «riktig aldersgruppe». 

 Alle okser med en pigg på den siden som er mot skytteren regnes som 1 ½ åring. Okser med mer enn en 

pigg regnes som voksen 

 Uttak av minimum 30 % kalv 

 Tilnærma 50 % kjønnsfordeling i alle aldersgrupper 

 Ønske stabil elgstammen 60 % under 160 kg 

 Ønskes elgstammen opp 80 % under 160 kg 

 

Generelt: 

Andelen kalv skal spesifiseres og settes til minimum 30 %. 

 

Andelen av kategorien okse 2 ½ år og eldre settes til 10 %. 

 

Uttaket i bestandsplanområdet utføres i henhold til den kommunale målsetningen.» 

 

 

Pkt. 10 
 Det er aldri vesentlig avvik dersom det skytes yngre dyr enn det som er vedtatt i bestandsplan og plan for 

årlig avskyting. 

 Bestandsplanområdet kan årlig, og etter egen vurdering, overskride vedtatt plan for årlig avskyting med 

inntil 10 % av antallet i vedtatt plan for årlig avskyting. Avviket rettes i løpet av planperioden.  
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 Planområdet kan overføre 10 % kvote til neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote 

bort. 

 Det skal anses som vesentlig avvik i et planområde dersom det et år skytes mer enn 10 % ut over antall 

tildelte eldre kuer og eldre okser i planen for årlig avskyting. 

 Kommunen kan nedklassifisere dyr når det er tydelig mindreverdig i forhold til gjennomsnittsvekta til 

aldersklassen. Eldre dyr under 140 kg varmvekt nedklassifiseres til ungdyr og ungdyr under 80 kg varmvekt 

nedklassifiseres til kalv. Kalv under 40 kg varmvekt regnes som fallvilt. 

 Okse med en pigg på geviret på den siden av dyret som første skudd treffer dyret, betegnes som ungdyr (1 ½ 

år). Dette forutsetter av kategorien okse 2 ½ år og eldre settes til 10 %. 

 

I Marker kommune er det ved forskrift av 12.03.2013 vedtatt 2000 daa pr. elg som 

minsteareal. I henhold til § 7 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved 

tildeling av fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. 

Vedtaket må begrunnes i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og 

utvikling, eller den skaden den påfører andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold. 

 

I forrige planperiode (2013-2015) hadde Rødenes øst elgvald 2200 daa som 

tildelingsgrunnlag som ga 150 fellingstillatelser og en avskytning på 10 % ku (2 ½ år og 

eldre), 20 % okse (2 ½ år og eldre) og 70 % kalv/ungdyr. De søker nå om en årlig kvote på 46 

dyr som gir 92 dyr for perioden og et tildelingsgrunnlag på 2413 daa pr. elg. Avskytningen 

legges opp til maksimalt 10 % eldre ku 2 ½ år og eldre, 15 % okse 2 ½ år og eldre og 

minimum 40 % kalv, maksimalt 35 % åring og maksimalt 55 % hanndyr i totalavskytningen. 

 

Bestandsdata for beskatningen viser en nedgang i avskytningen med det laveste uttaket i 

2015. Fellingsprosenten viser også en nedgang i perioden 2004 – 2015 som de har vurdert. I 

siste planperiode er det skutt i gjennomsnitt 28 % kalv, 68 ungdyr og 32 % voksendyr. Uttaket 

av okse har ligget for høyt i forhold til uttaket av de andre kategoriene, men ikke i forhold til 

maksimal kvote. Uttaket av hanndyr ligger i dag i overkant av 60 %. Elgtettheten har hatt en 

nedgang og andelen ku i bestanden har sunket betraktelig. Kalveproduksjonen har også gått 

ned de siste 3 årene i forhold til planperioden 2010-2012. Ku/okse-forholdet er noe høyt. 

Datagrunnlaget for slaktevekter er lite og kan gi feil inntrykk, men dataene som foreligger om 

lavere slaktevekter er bekymringsfullt, og spesielt i forhold til kuenes kondisjon og evne til å 

få tvillingkalver. Problematikken i forhold til ulv har fått plass i tillegg til fokus på 

beitetrykket. 

 

I diskusjonen til slutt i planen sammenfatter de med at det virker riktig å øke alderen på kuene 

og oksene i bestanden gjennom å skyte færre voksne og øke avskytningen på kalv. 

 

 

Vurdering: 

Marker har totalt sett en relativ stabil, men ung elgbestand. Kjønnsfordeling er noe skjev med 

for få hanndyr og spesielt eldre okser. Elgbestanden innad i kommunen varier og en anser at 

det det vil være forskjellige mål og tiltak for de de fire elgvalda. En utfordring i 

hjorteviltforvaltningen er forholdet til ulveproblematikk. 

 

Rødenes øst elgvald har utarbeidet en oversiktlig og strukturert plan med målsetninger i tråd 

med de kommunale målene. Planen gir en god vurdering av bestandens størrelse, 

sammensetning og kondisjon som legges til grunn for reglene for avskytningen.  

 

De siste årenes avskytning har ligget mellom 30 og 37 dyr i året. Ut fra dette ansees 46 dyr i 

året som mye i forhold til å stabilisere bestanden på dagens nivå og målet om å øke 

voksenandelen i bestanden. Ettersom det legges opp til en kalveprosent på minst 40 % som er 
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10 % mer enn minimumskravet i den kommunale målsetningen, en balansert avskyting i 

forhold til tildelt kvote, slik at fordelingen i prosentandelene av alle dyrekategorier blir 

oppfylt, samt at det holdes igjen en restkvote som holdes tilbake i forhold til en vurdering av 

bestanden, kan en gå for 46 dyr. 

 

Den vedtatte kommunale målsetningen legger opp til en avskytningsprofil på 10 % eldre okse 

2 ½ år og eldre der en sier i pkt 10, at 10 % eldre okse i avskytningsavtalen medfører 

muligheten til nedklassifisering av okse med en pigg på ene siden av geviret til 

ungdyrklassen. Omsøkt plan legger opp til maksimalt 15 % okse 2 ½ år og eldre og uten 

ovennevnte nedklassifisering av «piggokse» til ungdyr.  

 

Med bakgrunn i avskytningsavtalen på 40 % kalvekvote og 10 % kukvote og høynet 

minsteareal, samt at «piggokse» ikke nedklassifiseres, anbefaler en at omsøkt plan 

godkjennes. 

 

Konklusjon: 
En anbefaler at Marker kommune godkjennes bestandsplanen og avskytningsavtalen for 

Rødenes øst for 2016 – 2017.  

 

Vedlegg: 

Bestandsplan for Rødenes øst elgvald



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  K45 

Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 

Dato:  14.05.2016 

Saksmappe:  16/299 

 

 

 

Fastsetting av kvote og fellingstillatelse på bever 2016 - 2017.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/16 Viltnemnda 19.05.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker viltnemnd vedtar en fellingskvote på 60 bever, samt kvotefri tildeling for omsøkte 

områder for jaktsesongen 2016-2017. 

 

Marker viltnemnd tildeler antall fellingstillatelser på bever for jaktsesongen 2016-2017 som 

spesifisert i saksframlegget. 

 

 

Sammendrag: 

Marker kommune skal etter gjeldende lovverk fastsette kvote og fellingstillatelser for bever 

for sesongen 2016-2017. 

 

 

Bakgrunn: 

Ny forskrift om bever ble lagt ut til høring med forslag der dagens ordning med 

fellingstillatelser, tellende vannlengde og organisering av vald avvikles og jakten skulle 

utøves etter samme prinsipp som ved annen småviltjakt. Høringsforslaget la opp til at 

forskriften skulle være gjeldende fra jaktsesongen 2015-2016, men dette har blitt forsinket. 

Av den grunn utøves beverforvaltningen fortsatt etter gjeldende lovverk. 

 

I forskrift av 16.juli 1999 ble det åpnet for beverjakt i Marker kommune. 

 

I forskrift av 12.03.2013 om jakt på elg, rådyr og bever i Marker kommune m.v fastsettes 

tellende vannlengde på bever til 1000 meter. 

 

Kvoten fastsettes som en kvote gjeldende for hele kommunen ut fra tellende vannlengde. § 6 i 

forskriften gir rom for bruk av 50%- regelen. Kvotefri jakt kan gis til vald som har grunnlag 

for minst 10 fellingstillatelser. 

 

Formålsparagrafen til forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22.03.02 sier at 

forvaltningen av bever skal bidra til ivaretakelse av bestandenes og leveområdenes 

produktivitet og mangfold, en skal legge til rette for en lokal langsiktig forvaltning med 

næringsmessig nyttiggjørelse av viltressursene, samt at en skal sikre bestandsstørrelser som 

ikke medfører uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. 

  

Høsten 2006 ble det gjennomført en bevertaksering i Marker kommune.  På bakgrunn av 

samtaler med jegere, grunneiere og andre, samt befaringer i felt med båt ble det anslått til å 

være ca. 35 beverkolonier i Marker. Nesten hvert år søkes det om godkjenning av nye 

bevervald noe som viser at bestanden utbrer seg og/eller flytter noe rundt. 
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En beverkoloni/familie kan variere fra 1 til 18 dyr bestående av foreldrene, årsungene og 

fjorårsungene. En høstingsmodell som benyttes er å multiplisere antall aktive kolonier med 4. 

Det anbefales et uttak på 20-25%. Dette medfører i gjennomsnitt et uttak på 1 dyr pr. koloni.  

  

Det er 17 bevervald som tildeles fellingstillatelse på bever etter § 15 i forskrift om forvaltning 

av hjortevilt og bever og 6 vald som får kvotefri tildeling i henhold til § 7 i forskriften.  

 

 

Vurdering: 

Det er pr i dag noe uvisst hvor mange beverkolonier som finnes i Marker, men minst 35 

beverkolonier er et godt utgangspunkt. Det er noe usikkert vedrørende antall dyr i hver koloni. 

Hvis en tar som et minimum en familiegruppe på 4 dyr på hvert enkelt sted, og benytter 

ovennevnte høstingsmodell, vil dette gi en fellingskvote på minimum 35 dyr for Marker 

kommune. Ut fra tidligere fellingsrapporter viser det seg at det samlet er skutt 161 dyr i 

Marker fra jaktsesongen 1999/2000 tom 2013/2014 derav 13 dyr i 2013/2014. Interessen har 

ikke vært stor for jakt, men det ser ut som den har blitt noe høyere. 

 

Dyrene forflytter seg av forskjellige årsaker og vil hele tiden etablere seg i mye områder. 

Ettersom ikke alle dyrene som det blir tildelt fellingstillatelse på, blir skutt, er en av den 

oppfatning av en kan gi en kvote på mer enn 35 dyr og likevel holde bestanden oppe. En er av 

den oppfatningen at det er ønskelig å senke bestanden noe. 

 

Ut fra bevertaksering fra 2006 og tidligere omsøkte fellingstillatelser vil en foreslå denne 

tildelingen av bever for 2016-2017: 

 

Opsahl grunneierlag: Kvotefri fellingstillatelse  

Krog grunneierlag                 Kvotefri fellingstillatelse 

Østsiden grunneierlag      Kvotefri fellingstillatelse 

Østenbyvassdraget / Lervannselva / Holsteinbekken Kvotefri fellingstillatelse 

Vestsiden grunneierlag     Kvotefri fellingstillatelse 

Lie         Kvotefri fellingstillatelse 

Åkevannet v/ Tor Jaavall      1 bever 

Langvannet v/ Tor Jaavall      2 bever 

Måstad-Askerud utmarkslag      8 bever 

Wiig v/ Karel J. Krosby      2 bever 

Kinn / Huser v/ Arne Østbye      2 bever 

Buviken-Fjellengen v/ Stangeskovene    2 bever 

Jaren v/ Finn Lindblad      3 bever 

Stikletjern-Ledengtjern-Solerødtjern v/ Svend Westgaard  8 bever 

Eng grunneierlag v/ Kolbjørn Kværner    4 bever 

Gunneng jaktlag v/ Hanne Kristin Gabrielsen   4 bever 

Grislingås v/ Inger Marit Grislingås     3 bever 

Gråbølødegården/Brattås v/ Grete Bjerke               1 bever 

Klerud/Taraldrud v/ Anders Klund                                                   3 bever 

Holtevik v/ Jan Magne Guttulsrød     2 bever 

Demma / Hasledalen v/ Hans Martin Henningsmoen  2 bever 

Falkenbergvika v/ Lars Ove Fagerås     2 bever 

Viken v/ Per Kristian Låcke      2 bever 
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Dette gir utstedelse av fellingstillatelse på 51 bever og 6 kvotefri fellingstillatelser. 

 

 

Konklusjon: 
En anbefaler å tildele kvote og antall fellingstillatelser som spesifisert i saksframlegget. 
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DRIFTSPLAN FOR ØYMARK ØST ELGVALD 2016-17 Ørje,24/4-16


1.Driftsplanområdets avgrensing og størrelse.


Mot nord-  Rødenes
Mot vest-  Øymarksjøen
Mot sør-  Aremark
Mot øst-  Riksgrensen


Valdet er totalt på 113 589 daa


Tilldelingsgrunnlaget er 2065daa/elg. Det gir en kvote på 55 elg/år totalt eller 165 elg i perioden. 


Jaktretthaver: Daa: Rulleringsliste styredeltagelse:


Grislingås jaktlag 6100 2009-2012


Otteid 8861 2010-2013


Gunneng 3339 2011-2014


Granerud elglag 12200 2012-2015


Nebba elglag 9934 2013-2016


Thorgrimsbu elglag 5433 2014-2017


Eng jaktlag 14662 2004-2007 / 2015-2018


Kirkeby jaktlag 7020 2005-2008 / 2016-2019


Sydengen jaktlag 17900 2006-2009 / 2017-2020


Sandtorp / Ruud jaktlag 7640 2007-2010 / 2018-2021


Gjølsjø jaktlag 20500 2008-2011 / 2019-2022
__________________________________________________________________________
Tils 113589


2.Planperiode


Driftsplanen gjelder 2 år i perioden 2016-2017.


3.Målsettinger.
Vi tok en frivillig reduksjon i perioden 2013-2015 for å øke elgbestanden i Øymark Øst Elgvald. 
I følge sett/skutt elgskjemaer, viser dette at den"frivillige dugnaden" har hatt effekt og vi ønsker å 
øke uttaket til 55 dyr/år. Gjennomsnittsvekten på vår elg har vært normal og stabil i mange år.
Vi har statistikk for valdet som viser en snittvekt på ca 150 kg for ungdyr. Vi ønsker derfor å sette 
en vektgrense for ungdyr på 160kg. Eldre dyr mindre/lik 160 kg nedklassifiseres som ungdyr. Vi 
går videre inn for frivillig fredning av ku med enslig kalv de første 14 dagene.


Hvis ytre påvirkninger endrer elgstammen, vil vi tilpasse driftsplanen øyeblikkelig. Ku/okse 
forholdet i gjenværende bestand ønsker vi skal være 2:1. Hvis det er ønskelig innad i valdet, skal 







det spares store okser for seinere år og kunne ta ut trofeer i jakta. Vi mener yngre okser gjør en 
like god jobb som eldre okser. Vi legger opp til en avskytning som skal etterlate en høy andel 
produksjonsdyr. Vi ønsker bevist å ta ut små dyr og returdyr i bestandet, for best mulig å få gode 
produksjonsdyr.


Organisatorisk skal jakthaverne få større ansvar og innflytelse på elgforvaltningen i tråd med 
handlingsplan for hjortevilt og målsetning om lokal forvaltning.


Det ønskes en riktig og rettferdig fordeling av verdiene elgressursene representerer. Elgen er en 
del av inntektsgrunnlaget for grunneieren og betyr veldig mye for den enkelte jeger (ferie, tid og 
penger). 
Et viktig mål for Øymark Øst Elgvald er at vi ønsker jakta enklere for jegeren, samtig som vi 
forvalter elgstammen riktig.
Vi arbeider for å oppnå kompensasjonsordninger som følge av  utvikling i den offentlige 
rovviltforvaltningen.


4.Avskytning i planperioden 2016-2017.


Bestandsstruktur.
A)Vi ønsker å bevare kalveførende kuer. 


B)Vi ønsker å ta ut voksene dyr av liten vekst. 


C)Vi ønsker bevist å spare store produksjonsdyr.


Hovedproduksjonen vår tas ut som ungdyr/kalv mindre/=160kg. Halvannetåringene må ikke 
beskattes hardere enn at de erstatter eldre dyr som tas ut. Derfor skal kalvuttaket utgjøre 
min 20% av ungdyrbestandet.


Bestandsstørrelse.
Vi ønsker en bærekraftig elgbestand. Derfor når den årlige kvoten fastsettes, skal man ta hensyn 
til:


Sett elg statistikk sist sesong.
Jegerens generelle inntrykk.
Endringer i skadesituasjonen for skog og innmark.
Antall dyr som blir ihjelkjørt.
Antall elg drept av rovdyr.
Tjuvjakt og annen irregulær avgang.


Avskytningsprosent:
20% ku -   2,5 år og eldre
20% okse-2,5 år og eldre
60% kalv/ungdyr. Kalvuttaket skal utgjøre min 20% av totalutvalget ungdyr. Vi tilstreber
50% kjønnsfordeling i alle aldersgrupper.
Nedklassifisering av eldre dyr skjer etter vekt  mindre/=160kg og i henhold til andre pålegg. 
Kontroll iht kommune/viltnemd.


Vi søker en noenlunde lik kjønnsmessig avskytning av kalv/ungdyrskvoten.


Valdet ønsker at lagene søker å ta ut små voksne hann- og hunndyr, fremfor å ta ut 
de større produksjonsdyrene. Dette oppnår vi ved å innføre vektgrense (mindre/= 160kg) for 
nedklassifisering av små voksne dyr, 2,5 år og eldre, til 1 1/2 år i avskytningsavtalen.
Dette gjør det enklere å skyte kviger. Alle piggokser legges inn i kalv/ungdyr-klassen.


Vi mener at disse inngrepene gir lettere aksept for "mindre voksenandel" i fellingskvoten til lagene.







5.Organisering.


Rettighetshavere.
Driftsplanområdet er et samarbeid mellom grunneiere på østsiden av Øymarksjøen.
Grunneierorganisasjonene og organiserte jaktrettshavere har utarbeidet foreliggende 
driftsplan for elg og velger medlemmer til et samarbeidsorgan som kan styre driftsplanområdet.


Styret for Øymark Øst Elgvald.
Valdet ledes av et styre på 3 medlemmer fra grunneierne / grunneierlagene. Formannsvervet 
roterer mellom alle elglagene og følger "rulleringsliste styredeltagelse". Hvert lag er altså 
representert med en styrerepresentant i en 3 årsperiode og hvert jaktlag innehar formannsvervet 
et av disse årene, i prinsipp siste året i perioden.


Årsmøte kan godkjenne annen formann, dersom styret finner det hensiktsmessig. 
Styrerepresentanten for elglaget som skal inneha formannen i perioden (siste året), 
skal i prinsipp godkjenne dette.


Styret skal være kontaktorgan for jaktrettshavere mot kommunen/viltnemda.
Dette innebærer å sette opp og inngå avskytningsavtale med kommunen med bakgrunn i 
godkjent driftsplan, rapportere utfallet av jakta og henstille til kommunen med hensyn til 
kvotestørrelser og andre forvaltningsspørsmål. Videre skal styret ha kontakt med jaktlagene.


Etter fastsatte regler, skal styret fordele kvoten mellom jaktlagene innen valdet og legge forslaget 
frem for årsmøtet.


Styret skal også representere rettighetshaverne, dersom det bygges opp et større 
regionssamarbeid om elgforvaltning med kommunen og nabokommunen.


Kommunen ( offentlig part).
Kommunen skal godkjenne driftsplanen.


6.Interne regler for valdets jaktlag.
Det enkelte jaktlag er forpliktet ovenfor Øymark Øst Elgvald i henhold til valdets vedtekter og 
regler.


Fordelingen av fellingskvoten.
Årsmøtet for Øymark Øst Elgvald fatter endelig vedtak om deling av fellingskvoten mellom 
jaktlagene etter forslag fra styret.


Kvoten skal i hovedprinsipp fordeles med bakgrunn i tellende areal. Årsmøtet kan fatte vedtak om 
avvik fra hovedprinsippet, når en eller flere forutsetninger er tilstede:


A)Et jaktlag ønsker en mindre kvote.


B)Et jaktlag bryter forutsetningene i avskyningsavtalen med hensyn til kjønns- og aldersfordeling 
eller antall felte dyr to år på rad.


C)Elgtettheten innen området endres markert,synliggjort gjennom registrering i fellingsstatistikk og 
andre forhold.


Feilfelling.
Hvert enkelt jaktlag er ansvarlig for at uttak av elg blir i samsvar med inngått avskyningsavtale. 
Felling av feil kategori eller flere dyr enn tildelt, skal Jaktleder straks varsle valdansvarlig.
Elglaget som har skutt feil, må da rette opp feilen neste år.
Varsling og ettersøk av skadeskutt elg.







Hvert lag er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til 
hjorteviltforskriftens bestemmelser.


Rapportering.
Etter jakt og senest innen 3 dager etter siste jaktdag, skal jaktlagene sende følgende rapport til 
valdansvarlig:
A)Fullstendig fellingsrapport med oversikt over felte dyrs kjønn, aldersgruppe og slaktevekt.


B)Sett Elg-skjema utfylt.


Valdansvarlig samordner rapportene og videresender samlerapport til kommunen (viltnemda) 
innen gitte frister (10 dager etter siste ordinære jaktdag).


Kontroll.
Viltnemda gjennomfører kontroll av felte dyr og godkjenner nedklassifisering skriftlig. Alle felte dyr 
skal veies. Veiing utføres av jaktlaget.


7)Godkjenning av driftsplanen.
Grunneierne eller deres representanter innenfor hvert jaktlag, godkjenner driftsplanen med sin 
underskrift på vedtektene.


8)Godkjenning av driftsplanen på vegne av grunneierne. 
Driftsplan er godkjent av grunneierne i Øymark Øst Elgvald og danner grunnlag for å søke 
kommunen om godkjenning av driftsplanen og inngåelse av avskytningsavtale.


Dato.                                       For valdet (styremedlemmenes underskrifter)


 § 9.Kommunal godkjenning av driftsplan.
Marker kommune (viltnemda) har ved vedtak av________________sak_________godkjent 
vedlagt driftsplan for elg for Øymark Øst Elgvald i henhold til hjorteviltforskriftens § 19.


Dato:                                      Sign. Viltnemdas leder:







§ 8.Godkjenning driftsplan for 2016-2017 av jaktrettshavere:


Grislingås jaktlag:


Otteid jaktlag:


Gunneng jaktlag:


Granerud elglag:


Nebba elglag:


Thorgrimsbu elglag:


Eng jaktlag:


Kirkeby/Øiestad jaktlag:


Sydengen jaktlag:


Sandtorp/Ruud jaktlag:


Gjølsjø jaktlag:


Ørje, dato..............................................................................
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1. Bakgrunn 


Vestfjella viltlag ble dannet i 1996 og utarbeidet da sin første driftsplan. Elgstammen var da 


vurdert som lav og det ble lagt stor vekt på oppbygging av stammen. Det ble vernet om 


kalveførende ku og begrenset adgang til å felle eldre okse.  


Dette har gitt utslag i en økende og sterk stamme fram til midten på 2000-tallet mens den har 


vært noe nedadgående siden dette.    


 


 


2. Areal 


Tabell 1; Vestfjella viltlag består av følgende jaktlag 


Jaktlag Areal 


[da] 


Lie 17 600 


Jaren   6 500 


Aarnes 12 465 


Vestsiden Grunneierlag 35 000 


Til sammen disponeres 71 565 da. 


 


 
3. Bestand og avskytingsdata 


Dataene under er alle hentet fra www.hjortevilt.no for Vestfjella Viltlag de 7 siste årene. 


Sett elg i perioden, figur 1 


 


 


Elg stammen i området ser ut til å holde seg på et stabilt lavt nivå men viser en noe nedadgående 


trend. 



http://www.hjortevilt.no/
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3.2 Antall dyr felt 


Figur 2: Antall dyr felt 


  


Antall dyr felt totalt sett har vært nedadgående de siste årene.  


Snittet for de siste 3 år (20 dyr) viser sammenlignet med de første årene i tabellen over en 


nedgang på ca. 45%.  


 


3.3 Fordeling av dyr felt  


Figur 3; Fordeling av dyr felt 


 
 


Det har vært nedgang i antall ungdyr som er felt i planområdet, spesielt siste år. 


Vedrørende kalv og voksne er avskytingen mer stabil. 
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Figur 4: Detaljering av sett elg 


 


Ut i fra påstanden om at en okse ikke klarer mer enn to kuer, så har ku andelen bedret seg noe 


men må følges nøye.  


 


4. Forhold til ulv 


Tallene kan tyde på at ulvestammen i området ikke er en så stor belastning for stammen vår i 


forhold til tidligere.  


Det er dog ønskelig å bevare eldre produksjonsdyr som grunnlaget i stammen vår som kan stå 


imot ulvetrusselen og tallene viser at vi må øke denne viktige delen av elg stammen for å 


kunne bedre takle en mulig ulvetrussel. 


Vi ser viktigheten ved å sikre en riktig avskyting og mener at forlenget jakt tid til ut i 


november er et riktig instrument for å få en oversikt over stammen i viltlaget og deretter 


kunne ta beslutningen vedrørende endringer av avskytingen. 


 


5. Bestandsplan 


Viltlaget ser at den produksjonsbærende delen av elg stammen er nedadgående og vi ser 


nødvendigheten med å møte denne utfordringen. Det er også en nedgang i avskytingen no 


som gjør at minstemålet pr da elg må økes drastisk. 


Minstemålet pr. elg økes fra 2000 dekar pr. elg til 3000 dekar pr. elg. Det gjøres også grep i 


avskytingsplanen for å imøtekomme nedgangen i avskytingen. 


Viltlaget vil også følge bestanden tett og utviklingen i «sett elg» vil bli benyttet til en løpende 


vurdering av jakt situasjonen i valdet under jakten. Det er også planlagt møte i viltlaget en uke 


etter jaktstart for å drøfte lagenes erfaring og eventuelt foreta nødvendige justeringer. 
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Det vil også i denne planperioden lagt vekt på å spare kalveførende ku, voksne ho dyr og 


begrense uttaket av eldre okser. 


Her ser vi et behov for å endre avskytingen også slik at Rakkestad modellen er en riktig 


avskyting fremover. Denne legger føringer på avskytingen som skal sikre en stabil andel av 


voksne produserende dyr. Modellen er nå tatt i bruk både i Rakkestad og Eidsberg og dette 


har gjort at vi ser denne som riktig også for oss.  


 


6. Avskytingsplan 


6.1 Totaluttak 


Med grunnlag i det økte minstearealet og 3000 dekar pr elg blir uttaket følgende: 


 24 dyr totalt pr år 


 48 dyr totalt over hele planperioden. 


Kvotene senkes med bakgrunn i siste års lave avskyting. 


Det legges opp til et forsiktig uttak av elg i planområdet. 


. 


6.2 Fordeling 


Vestsiden vilt lag søker følgende fordeling av avskytingen, etter Rakkestad modellen: 


 10% ku, 2,5 år eller eldre 


 10% okse, 2,5 r eller eldre 


 50% ungdyr 


 30 %kalv, 1,5 år eller yngre 


Det vil også bli vurdert andre tiltak hvis dette ansees nødvendig for å sikre en stamme av 


produksjonsdyr. Uttak av kalv er en viktig føring ved Rakkestad modellen så denne skal 


følges som en egen bolk ved kvotene. 


Vi ønsker også å være veldig restriktive på voksne ho dyr og valdet kommer derfor ikke til å 


dele ut kvotene på disse. De blir lagt i kvotebanken slik at når voksent ho dyr blir fellt så 


trekkes denne fra kvoten til valdet. Det aktuelle laget trekkes så for den aktuelle ku + 1stk 


hodyr.  


 
6.3 Avskyting 


Tabell 2; Planlagt avskyting i planperioden 


Avskytning Prosentvis fordeling Antall dyr i perioden 


Eldre hundyr 10% 5 
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Eldre handyr 10% 5 


Ungdyr 50% 25 


Kalv 30% 14 


 


6.4 Klassifisering av dyr 


Vektgrensen for klassifisering av dyr endres til 160kg varmvekt i henhold til Rakkestad 


modellen. Alle dyr under 160kg blir nedklassifisert til ungdyr, mens alle over denne regnes 


som voksne selv om de er 1,5 år.   


Vi mener dog at den endrede vektgrense må evalueres årlig og vurderes om den er effektiv i 


forhold til å endre avskytningen av eldre produksjonsdyr som er utgangspunktet for 


avgjørelsen.  


Eldre okser med en pigge i uskadet gevir mot skytter betraktes som ungdyr. 


 


7. Kvoter fordelt på jaktlagene 


Med bakgrunn i avskytingsplanen blir fordelingen av kvotene pr jaktlag følgende: 


 


Tabell 3; Kvote fordelt på jaktlagene 


 


 


Det opprettes en kvotebank på de overskytende 2 dyr pr år. 


Disse dyrene kan søkes på av de respektive jaktlag og fordeles av viltlaget etter behov. 


 


8.  Samarbeid med nabovald 
 


Avskytning Kvote, areal pr. år Antall dyr i perioden 


Vestsiden Jaktlag 11,6 =  11 dyr 22 dyr 


Aarnæs Jaktlag 4,2 =    4 dyr 8 dyr 


Jaren Jaktlag 2,2 =   2 dyr 4 dyr 


Lie Jaktlag 5,8 =   5 dyr 10 dyr 


Totalt: 22 dyr pr år 44 dyr i perioden 


Kvotebank: 2 dyr 4 dyr 


Totalt perioden: 24 dyr 48 dyr 
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Det vil bli jobbet for å skape en tettere dialog med nabo valdene som jakter i vestfjella, dette 


vil si vald i Aremark og på Eidsberg/Rakkestad siden. Dette for å se kunne se elgestammen i 


et større perspektiv og skape en felles forståelse for situasjonene i nabo lagene. 


Avgjørelsen i valdet for å gå inn på Rakkestad modellen sees som et ledd i dette. 


 


 


 


Ørje, 29/04/16 


 


 


 


  _____________    _______________    


    Lasse Hertel             Hans P. Haneborg   


 Vestsiden Viltl.              Lie jaktlag      


 


 ________________   _________________ 


    Iver Halvorsrud    Ole Petter Aarnæs 


        Jaren Jaktlag       Aarnæs Jaktlag 
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Forord 


Dette er en bestandsplan for elg for Rødenes vest, Marker for toårsperioden 2016-2017.  


 


Planen er utarbeidete av styret i valdet, med faglig bistand fra Utmarksavdelingen for 


Akershus og Østfold. 


 


Pål Sindre Svae hos Utmarksavdelingen har ført planen i pennen.  
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1. Bestandsplanområdets avgrensing og størrelse 


 


Bestandsplanområdets yttergrenser er: 


Mot vest: Eidsberg og Rakkestad 


Mot nord: Eidsberg og Aurskog - Høland 


Mot øst: Rødenessjøen 


Mot sør: Lie Skog 


 


 
Bestandsplanområdet omfatter: 


 


Medlemmer Areal % andel Valdansvarlig 


Klerud Elgjaktlag              16200 daa          22 John Kristian Solbrekke 


AS Stangeskovene 3200  daa  4,3 Bjørn Lybæk / Sten Ivar 


Tønsberg 


Krosbyfjerdingen 


Utmarkslag     


41900 daa         56,8   Teodor Bye 


Rakkestad-Storløs 7300 daa            9,9  Geir Strøm 


Krosbyfjerdingen Jaktforening 5200 


daa                


7,0              Øyvind Hattestad  


Totalt 73800 dekar   
 


 


 


Tellende areal for driftsplanområdet (valdet) er 73 800 dekar.  


 


 


2. Planperiode 


Planen gjelder for 2 års perioden 2016 - 2017.  


 


 


3. Målsettinger 


 


Biologisk: 


 Opprettholde en høstningsverdig elgbestand på om lag dagens nivå 


 Tilpasse kvoter og avskytning dersom tap grunnet rovdyr tilsier det. 


 Gjennomføre avskytning som bidrar til flere og større eldre okser i bestanden.  


 Ku : okse-forholdet skal maksimalt være 2:1, aller helst ned mot 1,5:1.  


 En avskytning som gir en høyere andel kuer i høyreproduktiv alder (5-12 år). 


 Bevisst ta ut småvokste dyr for å få best mulig produksjonsdyr i bestanden.  


 Pålegge jaktlagene å veie samtlige felte dyr 


  


 


 


Organisatorisk: 


 Jaktrettshaverne skal få større ansvar for og innflytelse over elgforvaltningen i tråd med 


nasjonal forvaltningsregime.  


 Arbeide for samordnet forvaltning mellom Marker og nabokommunene.  


 Etablere et elgvald som skal stå for gjennomføringen av planen.  
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Økonomisk: 


 En riktig og rettferdig fordeling av verdiene elgressursen representerer.  Elgen er en del av 


inntektsgrunnlaget for grunneierne og avkastningen må optimaliseres ut fra leveområdets 


bæreevne og skader på jordbruk og skog samt trafikale forhold. 


 


 Arbeide for å oppnå kompensasjon som følge av utviklingen av rovdyrbestanden og 


rovdyrforvaltningen. 


 


 


4. Bestandsdata 


 


4.1 Arealbruk og ernæring  


Elgbestanden i Marker kommune er direkte avhengig av bestandsutviklingen i naboområdene.  


Generelt bruker eldre okser større arealer enn kyr.   


 


Løv fra selje, rogn, osp, bringebær og vier foretrekkes som sommerføde.  Det beites også en 


del på bjørk m.m Blåbærlyng er en viktig beiteplante og denne beites i stor grad om høsten.  


Vinterstid går elgen over på kvistbeite som be består av osp, bjørk, vier, rogn, einer og furu. 
 


 


4.2 Skader på skog og innmark 


Elgbeitetakseringen i 2013 viste et middels beitepress på skogsbeite, men takseringen består 


kun av få flater innenfor valdet. Det er dog tendenser til overbeite flere steder i 


bestandsplanområdet.  


  


Det er en viss fare for at overbeiting på de mest næringsrike løvtresortene vil gjøre at tilbudet 


av disse blir mindre med årene, og at elgen da blir tvunget til å beite hardere på furu. Dette vil 


få negative økonomiske konsekvenser for skogeier. Det er derfor viktig å følge opp med en 


mer omfattende beitetaksering om noen få år, for å holde øye med utviklingen, og øke 


avskytingen hvis nødvendig. 


 
4.3 Ulv - elg 


I dette området vil elgen være ulvens klart viktigste byttedyr. Forskning har vist at en 


ulveflokke i tar ca. 120 – 160 elg i året innefor sitt revir. Forskningen antar at dette nivået 


ikke endres vesentlig med variasjon i elgtettheten eller i forhold til flokkens størrelse. Hvor 


mye ulvens predasjon innvirker på menneskejegerenes muligheter for uttak av elg avhenger 


av: 


 Størrelsen på ulvereviret. 


 Tettheten av elg i området. 


 Elgstammens produktivitet i området. 


 


Per i dag (2016) er det ikke kjent stasjonær ulv i bestandsplanområdet, men det er viktig å 


være forberedt på at dette kan endre seg.  
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4.4 Beskatning 


Det er skutt 35- 41 elg årlig innenfor området siste 2 bestandsplanperioder (2010 – 2012, 


2013 – 2015) (figur 2). Avskytningen var noe høyere i 2010 – 2012 enn den var i forrige 


planperiode (2013 – 2015)  
 


 
 
Figur 2: Antall felte elg i de ulike alders- og kjønnskategoriene i bestandsplanområdet de to siste 


planperiodene (2010 – 2015). 


 


Andelen ungdyr/kalv i uttaket har ligget mellom 60 og 75 % i de to siste planperiodene (figur 


3), men i 2015 ble det skutt kun ca 50 % ungdyr/kalv. Voksen okse har ligger fra 15 – 30 % 


av totale uttak årlig, mens voksen ku har ligget rundt 20 % alle år. Det skytes 20 – 40 % 


årsokser gjennom perioden. Det er kun skutt 10 – 20 % kalv årlig. Ser man forrige 


planperiode samlet ble det dog felt 58 % ungdyr/kalv, og 21 % av hver voksenkategori (figur 


4).  
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Figur 3: Andelen felte elg i de ulike alders- og kjønnskategoriene i bestandsplanområdet de to siste 


planperiodene (2010 – 2015). 


 


 
 


 
Figur 4: Andelen felte elg i Rødenes Vest bestandsplanområdet i forrige planperiode (2013 – 2015).  
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Kvoten i forrige planperiode var 60 % kalv/ungdyr, 20 % voksen okse og 20 % voksen ku. 


Sett planperioden over ett ble kvoten overholdt til punkt og prikke (figur 5). Disse andelene er 


felte elg i Rødenes Vest bestandsplanområde for perioden 2013 – 2015 uten 


Krossbyfjerdingen Jaktforening.  
 


 


 
Figur 5: Andelen felte elg av totalt kvote i Rødenes Vest bestandsplanområdet i forrige planperiode 


(2013 – 2015).  
 


Andelen hanndyr i avskytningen, av alle alderskategorier, har ligget i overkant av 55 % de 


siste to planperiodene (figur 6). Gjennomsnittlig hanndyrandel var 56 % i begge 


planperiodene, sett hver planperiode over ett.  
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Figur 6: Andelen hanndyr i avskytningen for Rødenes Vest bestandsplanområdet i de to siste 


planperiodene).  
 


 


4.5 Bestandens størrelse, sammensetning og kondisjon 


Elgbestanden i Rødenes Vest, vurdert som sett elg per jegerdagsverk, har vært relativt stabil i 


de to foregående planperiodene (figur 7). Det er observert 0,3 – 0,4 elg per jegerdagsverk hver 


år, med noen årsvariasjoner. Det kan dog virke som om det obsererveres noe jevnere og lavere 


antall elg i siste planperiode.  


Figur 7: Sett elg per jegerdagsverk i de to siste planperiodene, 2010 – 2012 og 2013 – 2015.  
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Kjønnsfordelingen i elgstammen har stor betydning for reproduksjon og kondisjon, da det er 


viktig at det er tilstrekkelig med okser til å bedekke kuene i første brunst. Eldre okser 


”inspirerer” kuene til tidligere brunst.  Med redusert antall store okser i stammen vandrer 


elgkuene mer omkring under brunsten, øyensynlig på utkikk etter eldre okser. Det kan derfor 


se ut som kuene gjør et aktivt valg. Samtidig parer de tyngste oksene flest kuer.  


 


For å sikre seg at 80 – 90 % av kuene bedekkes i første brunsten bør «ku per okse-forholdet» 


være 1,5 – 1,7 i bestander med et lavt innslag av store okser. Har vi store okser til stede i 


bestanden kan vi trekke forholdet til over 2 ku per okse, men det anbefales ikke å øke 


forholdet over 2,5 ku per okse.  
 


I Rødenes Vest har ku per okse variert mye mellom årene, og stort sett ligget over 2 kuer per 


okse. I siste planperiode var det en positiv utvikling, ved at det ble sett færre kuer per okse 


siste to år (figur 8). Andelen er dog rett under 2,5 sett ku per okse, noe som må anses som litt i 


overkant.  


 
Figur 8: Sett ku per okse i de to siste planperiodene, 2010 – 2012 og 2013 – 2015.  


 


Reproduksjon 


Antall kalv per ku påvirkes av ulike parameter. Kyrnes kalveproduksjon er i stor grad styrt av 


alder og kroppsstørrelse. I husdyrproduksjon vet vi at gode næringsforhold forut for parringa 


påvirker andel tvillingfødsler. Kvaliteten på elgbeite (påvirkes av nedbør og temperatur) er 


også en faktor som gir årlig variasjon i kalveproduksjonen for elg.  Utslaget på 


kalveproduksjonen av årlige klimaeffekter vil variere med elgkuas kondisjonsstatus. Har kua 


et dårlig utgangspunkt vil selv små klimatiske effekter kunne spille en rolle for om kua blir 


drektig eller ei. Har kubestanden god kondisjon vil utslagene bli mindre. Kuer eldre enn 5 år 


og over 200 kg vekt vil ha størst mulighet for tvillingfødsler. 
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Som et bilde på sammenhengen mellom alder og evne til å produsere avkom, refereres det til 


erfaringer fra prosjekter i Nord-Trøndelag 1987-1991, bl.a. lagt frem under Hjorteviltseminaret 2008. 


- 100 elgkyr på 2 år produserer ca. 17-18 kalver årlig 


- 100 elgkyr på 3 år produserer ca. 70 kalver årlig 


- 100 elgkyr på 4 år produserer ca. 100 kalver årlig 


- 100 elgkyr på 5-10 år produserer ca. 140 kalver årlig 


- 100 elgkyr på 11 år og eldre produserer ca. 120 kalver årlig 


Sett kalv per ku lå på 0,7 – 0, 8 kalv per ku i planperioden 2010 – 2012, men i forrige 


planperiode sank reproduksjonsraten drastisk (figur 9). I 2015 var kalveraten kun 0,5 kalv per 


ku.  


  
Figur 8: Sett kalv per ku i de to siste planperiodene, 2010 – 2012 og 2013 – 2015.  
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Figur 9: Sett kalv per kalvku i de to siste planperiodene, 2010 – 2012 og 2013 – 2015. 
 


 


4.6 Aldersfordeling 


Rødenes Vest, som resten av Marker kommune, har foretatt aldersanalyser siden starten på 


1990-tallet, men ikke hvert år. Det er dog kun analyser fra 2010, 2012 og 2014 som er av en 


slik grad at de kan benyttes.  


 


Ved å se på aldersfordelingen på de skutte kuene kan man si noe om alderen i bestanden 


(figur 10). Gjennomsnittlig alder på felte eldre kuer (over 2 år) er 4,6 år. Forskningen forteller 


oss at kuene er mest produktive mellom 5 og 12 år. NB! Gjennomsnittlig alder er på skutte 


kuer, og den gjenlevende delen av bestanden har oftest et noe høyere snitt enn den skutte 


delen, men det observeres av alderen her uansett er lav.  


 


 
Figur 10: Aldersfordeling i sammenheng med slaktevekt blant skutte elg i Rødenes Vest i 2010, 2012 


og 2014.  
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4.7 Bestandskondisjon 


Hva bestemmer kondisjonen? 


Her er antagelig mange faktorer inne i bildet. Alder vil være en av dem, opp til et visst nivå. 


Beite er tradisjonelt brukt som begrensende faktor. Det diskuteres om det er vinter- eller 


sommerbeite som har størst betydning. Undersøkelser har vist at tap i kroppsvekt for elg skjer 


vinterstid , mens økningen skjer sommerstid . Spesielt kalvevektene ser ut til å være påvirket 


av temperaturen, men i år med spesielt varm vår, ser samtlige kategorier dyr ut til å ha blitt 


påvirket i negativ retning. Hvorfor dette skjer er usikkert, men en teori er at en varmere vår gir 


tidligere start på veksten av elgens sommerbeite og en tilsvarende tidligere reduksjon i 


beiteverdien på de samme plantene utover sommeren. Kalv vil være spesielt utsatt for denne 


effekten, da de ikke går over på fast føde før på sensommeren og plantenes forkvalitet vil 


derfor påvirke disse spesielt sterkt. God tilgang til sommerbeiteplanter av høy kvalitet er 


derfor av avgjørende betydning for at kalven skal bli stor. En åring eller eldre dyr, vil kunne 


få en positiv effekt av tidligere vekstsesong i skogen etter en vinter på lavkvalitets beite. 


 


 


Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv lå tidligere på 75-80 kg, men har i forrige planperiode 


sunket drastisk og var i 2015 under 60 kg (figur 11). Det er dog få kalver i materialet for hver 


år, men trenden er veldig tydelig.  


 
Figur 11: Gjennomsnittlig slaktevekter på kalv (begge kjønn samlet) i de to siste planperiodene, 2010 


– 2012 og 2013 – 2015 


 


Slaktevektene for åringene er mer jevn, men varierer mer mellom årene (figur 12). Det var en 


nedgang i vektene for begge kjønn fra 2012 til 2013 og 2014, men i 2015 økte vekta igjen. 


Hanndyra har ligget rundt 140 – 150 kg, og hodyra på ca 130 kg.  
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Figur 12: Gjennomsnittlig slaktevekter på ungdyr fordelt på kjønn, i de to siste planperiodene, 2010 – 


2012 og 2013 – 2015 
 


 


4.8 Oppsummering 


 


Elgbestanden i Rødenes Vest virker å være relativt stabil i tetthet, sett over siste to 


planperioder. Det skytes om lag 20 % av hvert kjønn på eldre dyr og om lag 60 % 


ungdyr/kalv. Ungdyr/kalv består av en stor andel årsokser, og en liten andel kalv. Samlet 


avskytning har vært om lag 55 % hanndyr de siste årene. 


 


Andelen ku per okse er noe for høy, og bør senkes noe. Ved at det skytes en overvekt av 


okser, vil andelen ku per okse øke fremover, hvis det ikke gjøres endringer. Det skytes også i 


overkant mye åringsokse.  


 


Reproduksjonsratene og kalveratene har sunket betraktelig gjennom forrige planperiode. Det 


er svært viktig at denne trenden snus. Det kan virke som om kubestanden er ung, noe som 


naturlig fører til lavere produksjon og mindre kalver. Ungdyrvektene er mer tilfredse.  
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5. Mål og strategier 


 


Mål i planperioden 
 


 Hovedmålet med elgforvaltningen i Rødenes Vest er en bestand med god produksjon og 


kondisjon i balanse med beitegrunnlaget.  


 


 Ha et ku:okse forhold blant de voksne dyra i bestanden på 1,5 - 2 


 


 Bestanden skal holdes på et nivå som minimaliserer konflikter i forhold til trafikk og andre 


samfunnsmessige interesser. 


 


 Bestanden skal stabiliseres på et nivå som minimaliserer skader på skog og innmark og 


eventuell forringelse av det biologiske mangfoldet. 


 


 Dette medfører følgende:  


 


 Stabilisere bestanden på dagens nivå, men øke andelen stor okse og eldre ku i bestanden 


for å øke produksjonen og kondisjonen.  


 


 Redusere avskytningen noe på åringsoksene for å felle tilnærmet 50 % av hvert kjønn.  


 


  


 


 


 


Tiltak i planperioden 
Registreringer: 


 Sett elg: Sett elg skjema opprettholdes, og sendes inn til valdlederen.  


 Slaktevekter: En vektregistrering er viktig data for å vurdere kondisjonen på 


dyra. Veiing er obligatorisk og slaktevektskjema skal leveres sammen med sett 


elg skjema til valdansvarlig. 


 Aldersanalyse: Aldersanalyse opprettholdes, og det er ønske om årlig analyse 


av alle voksne dyr. Dette er avhengig av finansiering.  


 Andre registreringer utføres ved behov.  


Beitetakst 


 Det virker å være behov for en utfyllende og god beitetakst for hele 


kommunen.  


Trafikk 


Det skal arbeides kontinuerlig med å redusere trafikkdrept elg. Årsakene til 


trafikkdrept elg kan være sammensatt.  


 Trafikken har økt så veiene framstår nå som større barrierer enn tidligere. 
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 Det er viktig å angi årsak til fallvilt. Det er stor andel av statistikken som 


havner i rubrikken andre årsaker men der årsaken kan være trafikken. 


Elgvalda er forpliktet gjennom sitt forvaltningsansvar å ta hensyn til 


trafikkpåkjørsler.  


I samarbeid med kommunene må det vurderes fortløpende kontakt med Statens 


Vegvesen om tiltak mot trafikkdrept elg. 
 


Aktuelle tiltak kan være: 


 Frisikt-rydding langs veiene. Vegmyndighet har foretatt vegkantrydding på 


noen av de mest utsatte områdene men dette må gjentas og utvides.  


 Viltgjerde  


 Innspill til planlegging av veitrase.  


 Annet 
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6. Avskytning i planperioden (2016 -2017) 


Ved valg av avskytningsstrategi legges følgende forhold til grunn:   


 


Målsetting: Bestandsstruktur og bestandsnivå 


Dagens elgbestand i valdet virker å ligge på et bærekraftig nivå. Det ønskes at elgbestanden 


holdes om lag på dagens nivå.  


 


Likevel bør avskytningen dreies noe over fra eldre ku over til 1,5 års kviger, for å redusere 


avskytningen av høyproduktive kuer som kan produsere en større andel tvillingkalver. Det er 


en målsetting å øke andelen stor okse i bestanden.  


  


Avskytingsnivå og -sammensetning 


Det ønskes det at det årlig skytes 47 dyr, og det søkes derfor om en kvote på samlet 94 for 


kommende planperiode. 


 


Dette gir en kvote på et dyr per 1.570 daa.   


  


For å oppnå målsetningene med elgstammen legger bestandsplanområdet opp til følgende 


fordeling av avskyting i forhold til kjønn og alder: 


 


 Minimum 30 % av skutte dyr skal være kalv  


 Maksimalt 45 % av skutte dyr skal være ungdyr. 


 Maksimalt 10 % av skutte dyr skal være voksen okse.  


 Maksimalt 15 % av skutte dyr skal være voksen ku.  


 Andelen hanndyr i den samlede avskytingen skal være 50 - 55 %.  


 


 


Nedskriving: 


- Elg 2,5 år og eldre med slaktevekter under 140 kg registreres på kvoten som ungdyr, 


men føres i fellingsstatistikken som voksne dyr.  


- Hanndyr 2,5 år og eldre med maksimalt 1 pigg på en av sidene registreres på kvoten 


som ungdyr, men føres i fellingsstatistikken som voksne dyr.  


 


Annet 


Valdet står fritt til å ta ut en lavere andel åringer og voksne dyr, samt en større andel kalv. 


Alle prosenttall regnes ut fra det totalt antall felte dyr i planperioden.  
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7. Organisering 


 


7.1 Rettighetshaverne 


Valdet er et samarbeid mellom grunneierne i området. Grunneierorganisasjonene og 


organiserte jaktrettshavere har utarbeidet foreliggende plan og vil utarbeide eventuelt nye 


bestandsplaner for elg og velger medlemmer til et samarbeidsorgan som skal styre 


bestandsplanarbeidet.  


 


7.2 Styret for Rødenes Vest elgvald 


Valdet ledes av et styre på 5 medlemmer fra grunneierne og grunneierlaget. Årsmøtet velger 


leder. Dersom man finner det hensiktsmessig kan antallet styremedlemmer endres. Styrets 


hovedfunksjon er å være kontaktorgan for jaktrettshaverne overfor kommunen. Dette 


innebærer å sette opp og inngå avskytningsavtale med kommunen med bakgrunn i godkjent 


bestandsplan. Videre å rapportere jaktutfallet og legge føringer for kommunen angående 


kvotestørrelse og andre forvaltningsspørsmål. Styret kan også pleie kontakt med jaktlagene. 


 


Styret skal etter fastsatte regler fordele kvoten mellom jaktfeltene i valdet og holde jaktfeltene 


orientert om arbeidet. 


Styret skal representere rettighetshaverne dersom det bygges opp et større regionssamarbeid 


om elgforvaltning med nabokommunene.  


Det lages vedtekter for elgvadlet som beskriver formål, arbeidsfelt, styrets sammensetning, 


inn- og utmelding m.m.  


 


 


7.3 Kommunen (offentlig part) 


Kommunen skal godkjenne bestandsplanen. 


 


7.4 Interne regler for bestandsplanområdet 


Det enkelte jaktlag er forpliktet overfor Rødenes Vest elgvald i henhold til valdets vedtekter 


og regler som ligger vedlagt.  


 


7.5 Deling av fellingskvoten 


Styret i Rødenes Vest elgvald fatter vedtak om deling av felleskvoten mellom jaktfeltene. 


Kvoten skal i prinsippet fordeles med bakgrunn i tellende areal. Årsmøtet kan fatte vedtak im 


avvik fra prinsippet når en eller flere av følgende forutsetninger er til stede: 


- Et jaktlag ønsker en mindre kvote 


- Et jaktlag har de to foregående år ikke overholdt forutsetningene i avskytningen med 


hensyn til kjønns- og eller aldersfordelingen eller antall felte dyr.  


- Det kan dokumenteres uakseptable skader på skog/avling.  


- Elgtettheten endres – synliggjort ved sett elg registreringer, felling statistikk eller 


andre forhold.  


 


7.6 Felling av skadegjørende elg 


Når vilkårene for felling av skadegjørende elg er oppfylt, skal elgen felles av det jaktfeltet 


hvor skaden er voldet. Dyret skal tas på kvoten til det jaktlaget som feller dyret.  
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7.7 Feilfelling 


Hvert enkelt jaktlag er ansvarlig for at uttaket av elg blir i samsvar med inngått 


avskytningsavtale. Eventuelle brudd som ikke kan rettes opp innenfor disse regler eller 


innenfor rammene i avskytningsavtalen med viltnemnda, skal svares for av jaktlaget som er 


årsak til bruddet. Av dette følger at det enkelte jaktlaget må svare for eventuelle bøter eller 


annen straff.  


 


a) Felling av flere dyr enn tillatt 
Dersom et jaktlag overskrider sin totalkvote siste år i planperioden, skal jaktleder straks varsle 


valdansvarlig.  Dersom det er siste år i driftsplanperioden og totalkvoten til valdet er 


overskredet, skal valdets leder straks varsle kommunen. Det laget som har felt dyret skal bære 


ansvar for bøter og eventuell annen straff. Dersom valdets totalkvote ikke er fylt, skal andre 


jaktlag gis mulighet til å ta dyret på sin kvote. 


 


b) Varsling og ettersøk av skadeskutt elg 


Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til 


hjorteviltforskriftens bestemmelser.  Jaktlagene er ansvarlig for at de har tilgang til godkjent 


ettersøkshund. 


 


7.8 Varsling og ettersøk av skadeskutt elg 


Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til 


hjorteviltforskriftens bestemmelser.  Jaktlagene er ansvarlig for at de har tilgang til godkjent 


ettersøkshund. 


 


 


7.9 Rapportering 


Under jakta skal det raskest mulig (samme dag) rapporteres til valdansvarlig dersom det skjer: 


a) Skadeskyting 


b) Feilfelling, for mange eller feil type dyr. 


c) Det skytes eldre dyr som skal nedklassifiseres grunnet vekt under vektgrensen 


d) Felte dyr av riktig kjønn, alder og størrelse skal rapporteres inn til 


valdansvarlig/oppsynet samme dag som det er felt. 


e) Alle felte elg veies og rapporteres på slaktevektskjema.  


 


Styret i bestandsplanområdet vil ha jevnlig kontakt under jakt for oppfølging og status.  


 


Etter jakt og senest innen 3 dager etter siste jaktdag, skal jaktlagene sende følgende rapporter 


til valdansvarlig: 


 


a) Fullstendig fellingsrapport med oversikt over felte dyrs kjønn, aldersgruppe og 


slaktevekt. 


b) “Sett- elg” skjema - fullstendig utfylt. 


c) Organinnsamlinger etter pålegg fra kommunen eller styret. 


 


Valdansvarlig samordner rapportene og videresender samlerapport til kommunen 


(viltnemnda) innen gitte frister (10 dager etter siste ordinære jaktdag). 
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7.10 Kontroll  


Viltnemnda gjennomfører kontroll av felte dyr og godkjenner nedklassifisering skriftlig. 


Styret krever at felte dyr skal veies. Veiingen utføres av jaktlaget. 


Styret skal informere jaktlagene ved innsamling av organer iverksatt av myndighetene.   


 


  







 21 


 


8. Godkjenning av bestandsplanen 


 


Godkjenning av bestandsplanen av jaktrettshaverne  


Bestandsplanen er godkjent av Rødenes Vest Elgvald og danner grunnlag for å søke 


kommunen om godkjenning av bestandsplanen og inngåelse av avskytningsavtale. 


 


__________     _________________________ 


Dato       For valdet 


 


 


Godkjenning av bestandsplanen av kommunen 


 


Marker kommune (viltnemnda) har ved vedtak av ______sak______   godkjent vedlagte 


driftsplan for elg for Rødenes Vest Elgvald i henhold til hjorteviltforskriftens § 19. 


 


 


 


      ______________________________ 


       Marker kommune  (viltnemnda) 
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Vedlegg1: Avskytningsavtale 2016-2017 
På bakgrunn av den godkjente bestandsplanen inngås følgende avtale mellom Marker 


kommune (viltnemnda) og Rødenes Vest elgvald. 


 


1.  Fellingskvoten tildeles valdet som bare valgfrie dyr med  hjemmel i Viltlovens forskrift 


om forvaltning av hjortevilt, § 19.   


 


2.  Rødenes vest elgvald legger opp til en årlig kvote på 47 dyr og søker derfor om en kvote 


på 94 dyr for hele bestandsplanperioden.  


 


Viltnemnda godtar at valdet selv fordeler kvoten på følgende måte: 


 Maksimalt 15% ku 2 ½ år og eldre 


 Maksimalt 10% okser 2 ½ år og eldre 


Maksimalt 45% ungdyr  


Minimum   30 % kalv  


 


 Kalv Ungdyr Okse 2,5 år + Ku 2,5 år + Totalt 


Andel 30 % 45 % 10 % 15 % 100 % 


Samlet i planperioden 28 42 10 14 94 


Årlig avskytning 14 22 5 7 47 


 


Elg 2 ½ år og eldre med slaktevekter mindre enn 140 kg registreres i avskytningsavtalen som 


ungdyr, men føres i fellingsstatistikken til kommunen (viltnemda) som voksne dyr. 


 


Hanndyr med en pigg på en av sidene registreres i avskytningsavtalen som ungdyr, men føres 


i fellingsstatistikken til kommunen (viltnemda) som voksne dyr hvis alderen tilsier det.  


 


I følge Forskrift om forvaltning av hjortevilt §14, kan kommunen ved vesentlige avvik fra 


godkjent bestandsplan vedta å trekke godkjenningen av avskytingsavtalen tilbake og tildele ny 


fellingstillatelse. Vesentlige avvik anser Marker kommune å være en årlig avskyting på mer 


enn 10 % over det som er planlagt, det vil si 52 felte dyr eller mer et enkeltstående år. 


 


3. Valdet står fritt til å ta ut en større andel kalv eller en lavere andel ku og okse 1,5 år og 2 ½ 


år og eldre. Alle prosenttall regnes av det totale antall felte dyr over 2-års perioden som 


driftsplanen gjelder.  


 


5. Viltnemnda gjennomfører kontroll av felte dyr og godkjenner nedklassifisering skriftlig. 


 


6. Driftsplanområdet forplikter seg til å levere inn fellingsoppgaver , “Sett Elg” skjema til 


viltnemnda og å følge opp organ-innsamlinger etter initiativ fra Miljødirektoratet, 


fylkesmannen eller viltnemnda. 


 


7. Avtalen skrives i to eksemplarer og partene beholder hvert sitt. 


 


 


......................................... 


Sted /dato 


 


.........................................     ...................................... 


for valdet        for kommunen 
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Forord 


Dette er en bestandsplan for elg for Rødenes Øst, Marker for toårsperioden 2016-2017.  


 


Rullering av planen er gjort av styret i valdet, som består av 4 grunneierlag og 3 grunneiere i 


Rødenes Øst i Marker: Måstad-Askerud grunneierlag (Terje Hermanseter, valdleder), Opsahl 


grunneierlag (Per Øyvind Krog), Krog grunneierlag (Gabriel Grini), Orderud-Skogstad 


grunneierlag (Jens Håkon Krog), Stangeskovene A/S (Bjørn Lybæk) og Ulfsby elglag (Thore 


Opsahl Haugerud) og Svartvann elglag (Gabriel Grini), jfr. Referat fra møte 17.6.2013. 


 


Pål Sindre Svae ved Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har vært faglig veileder og 


har ført planen i pennen. Han har hatt god hjelp av kollega Lars Jørgen Hagen til oppdatering 


av statistikk.  


 


 


 


 


Rødenes Øst, Marker,  
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1. Bestandsplanområdets avgrensing og størrelse 
 


Bestandsplanområdets yttergrenser er: 


Mot vest: Rødenessjøen 


Mot nord: Rømskog, Aurskog-Høland i Akershus 


Mot øst: Riksgrense Sverige 


Mot sør: Gjølsjø grunneierlag. 
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Kart over bestandsplanområdet med inntegnet valdgrense og jaktfeltgrenser (Kilde: Fylkesmannen i Østfold, 


Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold). 
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Området utgjør en del av elgregion Øst i Østfold i Fylkesmannens regioninndeling av 


kommunene. Fylket er delt i to regioner, Øst og Vest for Glomma. 


Tellende areal for bestandsplanområdet (valdet) er 111 000 dekar.  


Tildelingsgrunnlag = 2000 daa / elg gir en kvote på 55,5 elg per år for valdet.  


 
Tabell 1. Oversikt over jaktrettshavere, jaktfelt og tellende areal i bestandsplanområdet (valdet) 


 


Jaktrettshaver Jaktfelt  Tellende a. i 


daa 


(M.komm.) 


Grunneiere Måstad-Askerud 32 800 


Grunneiere Orderud-Skogstad 15 600 


Grunneiere Opsahl 24 416 


Grunneiere Krog 18 829 


AS Stangeskovene Heen 10 100 


Opsal Haugerud Ulfsby  3040 


Grini, Jaavall og Jaavall Svartvann 6215 


Valdets tellende areal:  111 000 


 


2. Planperiode 
Planen gjelder for 2 års perioden 2016-2017.  


 


 


3. Målsettinger 
 


Biologisk: 


 Stabilisere bestanden på dagens nivå. 


 


 Prioritere høy produktivitet i elgstammen ved å ha en høy andel voksen ku, og liten 


avskyting av produktive kuer. Ku med kalv fredes.  


 


 Ha et ku/okse-forhold blant de voksne dyra i bestanden på maksimalt 2,0. 


 


 Øke andelen stor okse i bestanden. 


  


 Legge om og tilpasse avskytningen til ulvesituasjonen.  


 


 Foreta en detaljert beiteundersøkelse sammen med nabovaldene.  


 


 


 


Organisatorisk: 


 Fortsette arbeidet med et regionalt samarbeid om elgforvaltning med Øymark øst elgvald 


og Nordmarkens Älgskötselsområde i Årjäng kommune.  


 


Økonomisk (tas hånd om av den enkelte jaktrettshaver/grunneierorganisasjon): 


 En riktig og rettferdig fordeling av verdiene elgressursen representerer.  Elgen er en del av 


inntektsgrunnlaget for grunneierne og avkastningen må optimaliseres ut fra leveområdets 


bæreevne og skader på jordbruk og skog samt trafikale forhold. 
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 Arbeide for å oppnå kompensasjon som følge av utviklingen av rovdyrbestanden og 


rovdyrforvaltningen. 


 


 


4. Bestandsdata 
 


4.1 Arealbruk og ernæring  
Elgbestanden i Marker kommune er direkte avhengig av bestandsutviklingen i naboområdene.  


Generelt bruker eldre okser større arealer enn kyr.   


 


Løv fra selje, rogn, osp, bringebær og vier foretrekkes som sommerføde.  Det beites også en 


del på bjørk m.m. Blåbærlyng er en viktig beiteplante og denne beites i stor grad om høsten.  


Vinterstid går elgen over på kvistbeite som består av osp, bjørk, vier, rogn, einer og furu. 
 


 


4.2 Skader på skog og innmark 
Det ble gjennomført en omfattende taksering av vinterbeite for elgen i Marker og Rømskog i 


2002. Den konkluderte med at beitetrykket på furu og bjørk var moderat, mens beitepresset på 


rogn, osp og selje, som er de høyest prefererte beiteplantene, var for høyt. I 2005, 2009 og 


2013 ble det gjort en mindre omfattende oppfølgingstakst. I Rødenes øst var beitetrykket om 


lag uforandret gjennom perioden, med lavt til moderat beiting. De siste undersøkelsene har 


imidlertid begrenset verdi da det kun er tre flater. 


  


Det er en viss fare for at overbeiting på de mest næringsrike løvtresortene vil gjøre at tilbudet 


av disse blir mindre med årene, og at elgen da blir tvunget til å beite hardere på furu. Dette vil 


få negative økonomiske konsekvenser for skogeier. I tillegg vil konkurranse om beiting føre 


til dårligere kvalitet på beiteplanter for elgen som igjen fører til vektreduksjon. Det er derfor 


viktig å følge opp med en mer omfattende beitetaksering, for å holde øye med utviklingen. 


 


4.3 Fallvilt: 
Det er lite registrert fallvilt i dette området.  
 


 


4.3.1 Trafikk 


Fallvilt som skylles påkjørte elg er begrenset i området og ligger innenfor kommunens krav 


på 5%.  


 


4.3.2 Ulv – elg 


I Rødenes Øst elgvald har elgen i lengre tid måttet leve med firbeinte rovdyr. Det har vært 


registrert at bjørn har tatt elg, men bestanden av bjørn er liten, og ulven er eneste rovdyret av 


betydning for elgstammen. 


 


Ulvesituasjonen innen valdet er usikker, men det er revir i både Rømskog, Aurskog – Høland 


og andre kommuner i umiddelbar nærhet. Rødenes Øst er per 15.4.16 ikke innenfor et kjent 


ulverevir (Skandulvs rapporter) (figur 1). Det er dog flere observasjoner av ulv i Rødenes øst, 


som kan indikere at området er relativt flittig brukt av ulv.  


 


Tettheten av ulverevir på svensk side er også økende og det vil være naturlig å tro at 


hyppigheten av streifulv i området vil øke.  
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I dette området vil elgen være ulvens klart viktigste byttedyr. Forskning har vist at en 


ulveflokk tar ca. 120 – 160 elg i året innenfor sitt revir. Forskningen antar at dette nivået ikke 


endres vesentlig med flokkens størrelse. Det varierer noe om reviret har valper eller ikke. 


Hvor mye ulvens predasjon innvirker på elgjegernes muligheter for uttak av elg avhenger av: 


 Størrelsen på ulvereviret. 


 Tettheten av elg i området. 


 Elgstammens produktivitet i området. 


 


Hvis vi forutsetter et ulverevir på 500 km2, vil arealet til Rødenes øst utgjøre ca 20%. Tar man 


utgangspunkt i at et ulverevir tar ut gjennomsnittlig 150 elg årlig i et slikt område med relativt 


god bestand av rådyr. Ulven vil da ta ca. 30 elg årlig innenfor valdets område, dersom elgene 


tas nomalfordelt over hele reviret. Med dagens kvote på inntil 50 dyr vil ulvens uttak utgjøre 


ca. 60%. Reduseres elgbestanden, produksjonen eller revirets størrelse, vil effekten av et 


ulverevir raskt forandres.  
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Figur 1: Ulverevir i nærheten av Rødenes Øst per 15.4.16. NB! Revirgrensene på norsk side 


er svært omtrentlig, midlertidig og er kun et absolutt minimum basert på kun DNA – analyser. 


De reelle arealene er større enn dette (Skandulv). Svenske revir er basert også på sporing og 


lokalt engasjement. Kartgrunnlag: Statens Kartverk 
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4.4 Beskatning 


 
Avskytningen i Rødnes Øst Elgvald har i perioden 2004-2015 variert mellom 49 (2005) og 30 


(2015) felte elg. Med noen årlige variasjoner gjennom perioden, har man fra 2004 hatt en jevn 


nedgang i avskytningen frem til periodens laveste uttak i 2015. Sett elg viser også samme 


nedgang som skutt da den er på periodens laveste i 2015. Sett elg har variert mellom 0,34 


(2005) og 0,2 (2015). 


 


 
Fig. 2 Andelen felte elg og sett elg pr. jegerdagsverk i Rødnes Øst Elgvald  fra 2004 til 2015. 


 


 


Felt av kvote 


Fellingsprosenten i Rødnes Øst Elgvald holdt seg fra 2004 til 2008 mellom 80-90%. Siden 


den gang har det vært en nedgang, med unntak av en oppsving i fellingsprosenten i 2012. I 


2015 er den på periodens laveste med 60%. 


 


 
 


Fig. 3 Fellingsprosenten av tildelt kvote i Rødnes Øst Elgvald fra 2004 til 2015. Tildelt kvote var i perioden 56 


dyr frem til 2013 da den ble nedjustert til 50 dyr. 
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I siste planperiode er det skutt i gjennomsnitt 28% kalv, 68% ungdyr og 32% voksendyr. 


Uttaket av Okse 2,5 år og eldre lå i 2015 på 30% av uttaket og i gjennomsnitt de siste 3 årene 


har den ligget nesten 25%. Dette er noe høyere prosentandel enn de målsetningene som ble 


satt før perioden startet, men det er ikke skutt for mange okser i forhold til maksimal kvote på 


50 dyr totalt.   


 


 
Fig. 4 Andelen felte elg i de ulike alder- og kjønnskategoriene i bestandsplanområdet de fire siste planperioden 


(2004-2015). 


 


Uttaket av hanndyr har med noen årsvariasjoner ligget et sted mellom 50-60% i perioden 


2004-2015. Etter en topp i 2012 da andelen hanndyr avskytninga lå på snaue 70%, ligger 


andelen i dag i over kant av 60%.  For siste bestandsplanperiode har uttaket av hanndyr variert 


veldig fra 59% i 2013, 56% i 2014 og 63% i 2015 (snitt 59%). Det er anbefalt å ligge om lag 


på 50 – 55 % hanndyr i avskytningen, slik at avskytningen i Rødenes Øst har vært noe høy de 


siste to planperioder.  


 


 


 


Fig. 5 Andel hanndyr i avskytningen i Rødnes Øst bestandsplanområdet fra 2004-2015.  
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4.5 Bestandens størrelse, sammensetning og kondisjon 
 


Antall jegerdagsverk i valdet er i minste laget til at sett elg indeksen blir pålitelig. Når 


datamaterialet er lite vil tilfeldige variasjoner, som ikke skyldes reelle endringer i bestanden, 


kunne få relativt stor innflytelse.  


 


Med dette forbehold ser det ut til at elgtettheten i området har hatt en relativt klar nedgang fra 


2005 frem til og med 2015, med noen årsvariasjoner. De siste 3 årene har sett elg pr. jegerdag 


sunket fra 0,31 (2013) til 0,2 (2015). 


 


 
Fig.5 Sett elg pr. jegerdagsverk fra 2004-2015. 


  


Andel hodyr i bestanden 


 


Grafen i fig. 6 viser en klar tendens til nedgang i kubestand. Dette er urovekkende. Fra 2013-


2015 har alle kategoriene i kubestanden sunket betraktelig. Det kan virke som om tidvis  


tilstedeværelse av ulv gjør at det blir færre kalver, eller at elgen presses rundt omkring.  


 


 
Fig. 6 Sett ku pr. jegerdagsverk i Rødnes Øst, fordelt på de fire kategoriene ku uten kalv, ku med en kalv, 


tvillingku og alle kuer fra 2004-2015. 
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Sett kalv per ku og kalvku 


 


Kalveproduksjon, målt som sett kalv per ku har gått ned de siste 3 årene. Dette er verdt å 


merke seg da kalveproduksjonen i slutten av planperioden 2010 -2012 lå på 0,84 (2012), mens 


den i 2015 lå på 0,59. Kalveraten var stabil rett under 0,6 gjennom forrige planperiode, men er 


på det laveste nivået gjennom hele perioden (2004 – 2015). Tvillingraten har vært ganske 


stabil gjennom hele perioden og har ligget på ca. 1,2 kalv pr. kalvku. Likevel må dette sees 


sammen med bekymringen for nedgangen i kubestanden. Nedgangen i kubestanden er spesielt 


problematisk hvis et ulverevir etablerer seg. 


 


 
Fig.7 Sett kalv per ku og sett kalv pr. kalvku i Rødnes Øst, fra 2004-2015. 
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Ku/okseforholdet i bestanden 


 


Indeksen for kjønnsforholdet i bestanden (sett ku per sett okse) svinger mye, og er noe høy i 


forhold til hva som er ønskelig, og lå mellom 2,3 og 2,8 ku pr. okse i forrige planperiode. Et 


kjønnsforhold der man har 2 ku pr. okse er mer ønskelig, men i tilfeller med ulv til stede kan 


man tillate seg å høyne dette til over 3 ku per okse. Dette forutsetter dog at det er tilstrekkelig 


med stor okse til stede.  


 


 
Fig.8 Sett ku pr. okse i Rødnes Øst fra 2004-2015. 


 


 


Slaktevekter 


 


Det ble først startet med registrering av slaktevekter i 2004. For kalv har vektene en tendens 


til nedgang i slutten av perioden. Slaktevekten på kalv er ca. 66 kg i 2015.  


Slaktevektene for ungdyr har en klart synkende tendens, men har stabilisert seg noe de siste 


tre årene. De relativt store forskjellene mellom årene er trolig på grunn av få individer, 


spesielt hos hodyrene.  Det er bekymringsfullt at slaktevektene er såpass mye lavere i slutten 


av perioden. Med kviger på gjennomsnittelig 125 kg i 2012 og 135 kg i 2015, vil disse ha 


vanskelig for å nå 200 kg. Dette er tilnærmet vektgrense for at kua skal få tvillingkalv. Så lave 


vekter er et kjennetegn på elgstamme med dårlig kondisjon. Vi må samtidig ha for øye at dette 


er et lite materiale som kan gi feil inntrykk av stammen. 
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Fig.9 Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv (begge kjønn samlet) fra 2004-2015. 


 


 


 


 


 


 
Fig.10 Gjennomsnittlige slaktevekter for ungdyr fordelt på kjønn, fra 2004-2015. 


 


4.6 Sammendrag 


 
Elgstammen i Rødenes Øst er vanskelig å tolke, og den er etter vårt syn veldig utsatt for et 


krakk hvis et ulverevir skulle komme. 


 


Etter «sett elg» data er elgstammen svakt synkende. Den er også mindre produktiv enn 


tidligere i perioden. Det som gir mest bekymring er vurderingen av hodyra. Det kan se ut som 


antall hodyr i bestanden er redusert. Samtidig er tvillingraten de siste årene stabil. Det hjelper 


jo lite hvis antall kuer totalt sett reduseres. Kalveraten er også lavere enn tidligere i perioden.   


  


Det andre som bekymrer mest ved elgstammen er kondisjonen. Vi ser av vektene på ungdyra 


har en nedadgående tendens. Kalvevektene viser også en nedgang over hele perioden. 
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Årsaken til reduserte vekter kan være vanskelig å forstå, men en grunn kan være kvalitet på 


vinterbeite.  


 


Hva er en bærekraftig elgstamme for Rødenes Øst? En beitetakst for valdet bør gjøres for om 


mulig finne svar på årsaken til de lave og nedadgående vektene. Utmarksavdelingen kan 


utføre dette, og det bør arbeides med at dette gjøres i samarbeid med nabovaldene.  


 


Hvis elgstammen består av kviger med så lave slaktevekter, vil dette bety mye for framtidig 


produksjon i elgstammen. Selv om kvigene har økt noe i vekt siden slutten av forrige 


planperiode er det grunn til å følge med på utviklingen som jevnt over har vært negativ fra 


2004-2015. Dersom kvigene i snitt veier rundt 135kg vil de sannsynligvis aldri bli 


tvillingførende kuer. Dette er bekymringsfullt i et område der behovet for en produktiv 


elgstamme er stor. En viktig målsetning må være at dersom et ulverevir etablerer seg må det 


være mulighet for en «tilnærmet normal elgjakt». Dette kan kun være mulig med en 


høyproduktiv elgstamme som produserer mye kalv.  


 


Et annet usikkerhetsmoment i vurderingen av elgstammen er påvirkningen fra elgstammen fra 


svensk side. Her har elgstammen tradisjonelt vært stor. Gjør den trekk inn på norsk side for å 


beite deler av året? I så fall kan de bety at den kan presse elgstammen på norsk side. 


 


Normalt anbefales det at ku/okse-forholdet er mellom 1,5 og 2. I Rødenes Øst elgvald er 


forholdet for 2015 nesten 2,3. Dette er noe høyt, men er svakt bedret i forrige planperiode. 


Hvis kuandelen skal opprettholdes over 2 ku per okse må det sikres at det er tilstrekkelig med 


stor okse til stede for å bedekke ved første brunst.  


 


Litt grovt virker det som om en avskyting på opp mot 55 dyr i en periode rundt årtusenskiftet 


førte til nedgang i elgbestanden, og at denne nedgangen har fortsatt selv om avskytingen har 


blitt redusert noe.  Det kan virke som om det er en viss predasjon fra ulv, ved at både 


kalveratene, sett elg og antall sette kuer går ned. I siste periode var avskytningen mellom 30 


og 37 elg årlig. I tillegg til antallet er også hvilken alder og kjønn som skytes viktig. En 


redusert hodyravskytning og spesielt beskyttelse av kalveførende kuer er svært viktig. Et 


annet viktig element er å få opp stor-okser. Da kan man, som nevnt, tåle et ellers litt skjevt 


kjønnsforhold, ved at de store oksene har en høyere parringssuksees enn små-oksene og at 


man får parring ved første brunst, og dermed tidligere kalving på våren. Hva som er rett av 


skyting i dette området vil også variere en del fra år til år avhengig av ulvepredasjon og 


utviklingen av elgstammen på svensk side.  


 


Det virker til å være riktig å øke alderen på kuene og oksene i bestanden, da både 


kalvevektene og reproduksjonparameterne er synkende gjennom perioden. Dette kan være et 


resultat av gjennomsnittsalderen i bestanden er lav. For å øke alderen er det fornuftig å skyte 


færre voksne og øke avskytningen av kalv.  
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5. Avskytning i planperioden (2016-2017) 
Ved valg av avskytningsstrategi legges følgende forhold til grunn:   


 


Bestandsstruktur: 


 For at ulvepredasjon skal påvirke det jaktbare uttaket minst mulig ønskes en høy 


produktivitet i elgstammen. Dette oppnås ved å ha en relativt høy andel ku i 


bestanden og en lav avskyting av produktive elgkuer. Spesielt siden man er usikker 


på om området eller deler av området er del av et ulverevir, ønsker man å fortsette 


denne strategien. Spesielt tvillingkuer er viktig å utvikle og ta vare på. 


 


 Kalveuttaket de siste planperiode år har ligget mellom 20 og 35%. Det er ønskelig 


å øke uttaket av kalv ytterligere for å øke slaktevektene og produksjonen. For å 


sikre en høy avskytning av kalv, kan også singelkalv skytes gjennom hele jakta. 


Samtidig gis det ikke voksen ku, for slik å ha en buffer for feilfelling av ku som 


kvige. Dette er utfordrende ved tilstedeværelse av ulv, da mange av kuene har 


mistet kalven/-ene til ulven, slik at mange høyproduktive kuer oppfattes som 


enslige eller kviger av jegerne. Det er viktig at man ikke skyter produktive kuer 


som kviger, ved at ulven har tatt kalvene.  


 Det er avgjørende for måloppnåelsen at alle jaktfeltene balanserer avskytningen i 


forhold til tildelt kvote, slik at fordelingen i prosentandelene av alle dyrekategorier 


blir oppfylt. F eks må lagene også skyte kalv, selv om andre kategorier er fylt.  


 


Bestandsstørrelse: 


 Elgbeitetaksering som ble gjennomført av kommunen på tre prøveflater i 2006, 


2009 og 2013 og viste at det er lite til moderat beiting. Denne beiteregistreringen 


er svært dårlig i forhold til å registrere beitepotensial og beitetrykk i Rødenes øst. 


Det er svært lite antall prøveflater og tilfeldig. En mer omfattende 


beiteundersøkelse er derfor ønskelig. 


 


Elgbestanden i Rødenes Øst er ikke spesielt stor. Med den nedgangen som har vært 


i elgbestanden ønsker man å stabilisere bestanden på dagens nivå. Man bør 


imidlertid følge nøye med i vektutviklingen av ungdyr. 


 


Et element som må vurderes er utviklingen av elgstammen på svensk side. Dette 


vil påvirke elgstammen i vårt område både hva gjelder beitetrykk og innsig av elg. 


 


På bakgrunn av dette legges det opp til en årlig kvote på 46 dyr, og det søkes om en total 


kvote på 92 dyr i løpet av 2-årsperioden.  


 


Man ønsker å fortsette med å tildele noe færre dyr enn man har til rådighet første planår og se 


hvordan utviklingen i sett elg data blir. Dette kan også gjøres for alle årene i 


bestandsplanperioden. Dersom man ser behovet for det kan det være aktuelt å tildele 


tilleggskvote for hele valdet eller enkelte områder utover i jakten, innenfor den rammen som 


er gitt i årlig kvote. 


 


Lagene i valdet henstilles til ikke å fylle kvoten dersom de mener dette ikke er riktig for 


utviklingen av elgbestanden. Dette gjelder spesielt om man observerer lite kalv da ulven da 


kan ha vært på ferde.  
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Det legges opp til følgende regler for avskytingen: 


 


 Maksimalt 10 % ku 2 ½ år og eldre. Kuene er i utgangspunktet fredet, men 10 


% er å betrakte som en feilskytningsmargin. 


 Maksimalt 15% okse 2 ½ år og eldre. 


 Minimum 40 % kalv 


 Maksimalt 35 % åring 


 Maksimalt 55 % hanndyr i totalavskytningen. 


  


 Kalv Ungdyr Okse 2,5 år + Ku 2,5 år + Totalt 


Andel 40 % 35 % 15 % 10 % 100 % 


Samlet i planperioden 37 32 14 9 92 


Årlig avskytning 17/18 16 7 4/5 46 


 


 


 Voksne dyr med slaktevekt under 140 kg kan nedklassifiseres og belastes 


ungdyrkvoten. Dersom dyrene er eldre føres de som voksne i jaktstatistikken, men 


som 1½ åring i forhold til avskytningsavtalen.  


 


 Vektgrensen gjelder også okser.   


 


 


 


6. Organisering 
 


6.1 Rettighetshaverne 
Bestandsplanområdet er et samarbeid mellom grunneierne på østsiden av Rødenessjøen. 


Grunneierorganisasjonene og organiserte jaktrettshavere har utarbeidet foreliggende og 


utarbeider eventuelt kommende bestandsplaner for elg og velger medlemmer til et 


samarbeidsorgan som skal styre bestandsplanområdet. 


 


6.2 Styret for Rødenes Øst elgvald 
Valdet ledes av et styre på 5 medlemmer fra grunneierlagene og grunneierne. 


Styret velger internt en valdleder.  Dersom man finner det hensiktsmessig kan antallet 


medlemmer i styret reduseres/økes. 


 


Styrets hovedfunksjon er å være kontaktorgan for jaktrettshaverne mot kommunen 


(viltnemnda).  Dette innebærer å sette opp og inngå avskytningsavtale med kommunen med 


bakgrunn i godkjent bestandsplan. Rapportere utfallet av jakta og henstiller til kommunen 


med hensyn til kvotestørrelser og andre forvaltningsspørsmål. Videre skal styret ha kontakt 


med jaktlagene. 


 


Etter fastsatte regler (pkt. 7), skal styret fordele kvoten mellom jaktfeltene innen valdet og 


holde jaktlagene orientert om arbeidet. 


 


Styret skal også representere rettighetshaverne dersom det bygges opp et større 


regionssamarbeid om elgforvaltning med nabokommunene. 
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Det lages egne vedtekter for samarbeidsorganet som beskriver formål, arbeidsfelt, styrets 


sammensetning, inn- og utmelding m.m. (Vedlegg 1)  


 


6.3 Kommunen (offentlig part) 
Kommunen skal godkjenne bestandsplanen. 


 


7. Interne regler for bestandsplanområdet 
Det enkelte jaktlag er forpliktet overfor Rødenes Øst elgvald i henhold til styrets vedtekter og 


regler. 


 


7.1 Deling av fellingskvoten 
Det er styret for Rødenes Øst elgvald som fatter vedtak om deling av fellingskvoten mellom 


jaktfeltene. Kvoten skal i hovedprinsippet fordeles med bakgrunn i tellende areal, men styret 


kan fatte vedtak om avvik fra dette hovedprinsippet når en eller flere av nedennevnte 


forutsetninger er til stede: 


1. Et jaktlag ønsker en mindre kvote. 


2. Et jaktlaget overholdt ikke kvoten eller valdets målsetning om alders- og 


kjønnsfordeling i uttaket i forrige bestandsplanperiode. 


3. Ved at det dokumenteres uakseptable skader på skog og innmark. 


4. Dersom det skjer endringer i elgtettheten innen området, synliggjort gjennom “sett elg 


“- registreringer, fellingsstatistikk eller andre forhold.  


 


Hvert jaktfelt får tildelt kvote for hele bestandsplanperioden samlet. Jaktfeltene oppfordres til 


å ha en mest mulig jevn årlig avskyting, men har anledning til å variere kjønns- og 


alderssammensetningen i uttaket mellom år så lenge fordelingen i det totale uttaket i løpet av 


bestandsplanperioden er overensstemmende med valdets målsetning.  


 


Selv om kvoten tildeles jaktfeltene for hele bestandsplanperioden samlet har styret anledning 


til å redusere kvotene underveis i perioden hvis dette er bestandsmessig fornuftig. Det kan 


også besluttes å øke kvotene underveis, men til dette kreves godkjenning fra kommunen. 


 


7.2 Felling av skadegjørende elg  
Ved felling av skadegjørende elg skal fellingen alltid være godkjent av kommunen og skje i 


samsvar med forutsetningene i hjorteviltforskriften: 


 


a) Tillatelsen til å felle skadevilt på lagets kvote kan bare gis i perioden fra fellingstillatelsen 


er utstedt og fram til slutten på ordinær jakttid. 


 


b) Valdet må være tildelt fellingskvote samme år (dvs. må ha mottatt fellingstilsagn) 


 


c) Fellingstilsagn må være innløst 


 


d) Den skadelidte må være jaktberettiget i et jaktfelt som omfatter eller grenser til skadestedet 


innenfor Rødenes Øst elgvald. 


 


Når vilkårene er innfridd skal elgen felles av vedkommende jaktlag hvor skaden er forvoldt.  


Dyret som det er gitt fellingstillatelse på skal tas på kvoten til jaktlaget som feller dyret. 
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7.3 Feilfelling 
Hvert enkelt jaktlag er ansvarlig for at uttaket av elg blir i samsvar med inngått 


avskytningsavtale. Eventuelle brudd som ikke kan rettes opp innenfor disse regler eller 


innenfor rammene i avskytningsavtalen med viltnemnda, skal svares for av jaktlaget som er 


årsak til bruddet. Av dette følger at det enkelte jaktlaget må svare for eventuelle bøter eller 


annen straff.  


 


a) Felling av flere dyr enn tillatt 


Dersom et jaktlag overskrider sin totalkvote siste år i planperioden, skal jaktleder straks varsle 


valdansvarlig.  Dersom det er siste år i bestandsplanperioden og totalkvoten til valdet er 


overskredet, skal valdets leder straks varsle kommunen. Det laget som har felt dyret skal bære 


ansvar for bøter og eventuell annen straff. Dersom valdets totalkvote ikke er fylt, skal andre 


jaktlag gis mulighet til å ta dyret på sin kvote. 


 


 


b) Varsling og ettersøk av skadeskutt elg 


Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til 


hjorteviltforskriftens bestemmelser.  Jaktlagene er ansvarlig for at de har tilgang til godkjent 


ettersøkshund. 


 


Utdrag av hjorteviltforskriften: 


§ 26. Ettersøk av såret hjortevilt 


(…) Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktleder uten opphold 


underrette jaktrettshaver og viltnemd, jaktoppsyn eller nærmeste politimyndighet om de 


faktiske forhold (…) 


 


7.4 Rapportering 
Under jakta skal det raskest mulig (samme dag) rapporteres til valdansvarlig / jaktleder i 


berørte nabolag dersom det skjer skadeskyting: 


 


Etter jakt og senest innen 3 dager etter siste jaktdag, skal jaktlagene sende følgende rapporter 


til valdansvarlig: 


 


a) Fullstendig fellingsrapport med oversikt over felte dyrs kjønn, aldersgruppe og slaktevekt.  


 


b) “Sett- elg” skjema - fullstendig utfylt. 


 


Valdansvarlig samordner rapportene og videresender samlerapport til kommunen 


(viltnemnda) innen gitte frister (10 dager etter siste ordinære jaktdag). 


  


 


7.5 Kontroll  
Viltnemnda gjennomfører kontroll av felte dyr og godkjenner nedklassifisering skriftlig. 


Styret krever at felte dyr skal veies. Veiingen utføres av jaktlaget. 


Styret skal informere jaktlagene ved innsamling av organer iverksatt av myndighetene.   
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8. Godkjenning av bestandsplanen 
 


8.1 Godkjenning av bestandsplanen av jaktrettshaverne  
Bestandsplanen er godkjent av Rødenes Øst Elgvald og danner grunnlag for å søke 


kommunen om godkjenning av bestandsplanen og inngåelse av avskytningsavtale. 


 


__________     _________________________ 


Dato       For valdet 


 


 


8.2 Godkjenning av bestandsplanen av kommunen 
 


Marker kommune (viltnemnda) har ved vedtak av ______sak______   godkjent vedlagte 


bestandsplan for elg for Rødenes Øst Elgvald i henhold til hjorteviltforskriftens § 19. 


 


 


 


      ______________________________ 


       Marker kommune  (viltnemnda) 
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8.3 Godkjenning av bestandsplanen av hver enkelt interessent 
Med underskrift godkjenner hver jaktrettshaver bestandsplanen og innmeldes i valdet. 


 


 


 


__________     _________________________   


Sted og dato     Måstad-Askerud grunneierlag 


 


 


 


__________     _________________________   


Sted og dato     Opsahl grunneierlag  


 


 


 


__________     _________________________   


Sted og dato     Krog grunneierlag 


 


 


 


__________     _________________________   


Sted og dato      Orderud – Skogstad grunneierlag 


 


 


 


__________     _________________________   


Sted og dato     Stangeskovene A/S 


 


 


 


__________     _________________________   


Sted og dato     Ulfsby jaktlag 


 


 


 


__________     _________________________   


Sted og dato     Svartvann jaktlag  
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Vedlegg 1 


Vedtekter for samarbeidsorganet for Rødenes Øst Elgvald 
 


Stiftet 9.11.00 
 


Vedtektene er sist endret  9.11.00.   


 
§ 1  Rødenes Øst Elgvald  
Rødenes Øst Elgvald er et samarbeidsorgan mellom grunneierne i Rødenes Øst, Marker. 


           


§ 2  Formål og arbeidsfelt 


Rødenes Øst Elgvald sitt formål er å samle grunneierne for i fellesskap å forvalte elgressursen som en del av 


landbruksnæringen. 


 


Rødenes Øst Elgvald  skal arbeide for en langsiktig forvaltning av elgbestanden med tanke på en optimal 


produksjon og arealavkastning i forhold til leveområdets bæreevne og skader på jord og skogbruk samt trafikale 


forhold herunder: 


-  være kontaktorgan overfor viltnemnda. 


-  utarbeide bestandsplan for elg.   


-  med bakgrunn i godkjent bestandsplan sette opp og inngå avskytningsavtale med kommunen.  


-  med bakgrunn i fellingsstatistikk og sett elg statistikk m.m. komme med årlige føringer til  kommunen om  
ønsket kvotestørrelse 


-  fordele de tildelte fellingsretter på lagene innenfor valdets område etter egne regler  


-  delta i eventuelt større regionssamarbeid med elgvald i tilgrensende områder 


-  holde møte med jaktlagene ved behov 


-  eventuelt andre forhold det er naturlig å arbeide med f. eks rovdyr.   


 


§  3  Styre 


Styret velges av årsmøtene i de representative elglagene med en representant fra hvert lag.  Styret konstituerer 


seg  sjøl.  


 


Styret skal velges for hver ny bestandsplanperiode. 


 


§  4 Avstemming 


Vedtak i Styret skjer med vanlig flertall. Styret er beslutningsdyktig når 4 styremedlemer møter. Ved 


stemmelikhet har lederen dobbelstemme. Dersom et styremedlem krever det skal stemmegivning skje arealveid. 


 


§  5 Økonomi 


Ved behov kan det innkreves kontingent fra jaktlagene for å dekke administrasjonskostnader. Det skal føres 


regnskap. 


   


§ 6. Inn- og utmelding 


Dersom nye områder som ut fra elgbestandsforhold naturlig kan forvaltes sammen med valdet kan disse melde 


seg inn ved godkjenning fra Styret. Ønske om deltagelse må fremmes senest. 31.12  året før den nye 
bestandsplanen skal legges fram for kommunal godkjenning.  


Partene i Rødenes Øst Elgvald kan melde seg ut av bestandsplanområdet ved første eller senere 


bestandsplaneners utløp.  Medlemskapet sies opp innen 1.1. det året oppsigelsen skal få virkning for. 


 


§ 7. Tvister 


Alle tvister mellom Styret og dets medlemslag eller mellom medlemslagene innbyrdes om forståelse og 


gjennomføring av disse vedtektene avgjøres med bindende virkning for alle parter av et domsutvalg på 3 


medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver. Det tredje medlemmet velges av Marker kommune ved 


rådmannen. 
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Vedlegg 2  


 


Avskytingsavtale 2016-2017                              


 


På bakgrunn av den godkjente bestandsplan inngås følgende avtale mellom Marker kommune 


(viltnemnda) og Rødenes Øst elgvald. 
 


1. Rødenes Øst  bestandsplanområdet  tildeles 92 valgfrie dyr med hjemmel i Viltlovens 
forskrift om forvaltninga av hjortevilt, § 19. Tildelinga gjelder for planperioden 2016-2017 


2. Rødenes Øst  bestandsplanområdet  har følgende plan for avskyting og tildeling av kvoten i 


planperioden 2016-2017: 
 


Kvoten fordeles på de enkelte jaktfelt i forhold til tellende areal.  


 


 Kalv Ungdyr Okse 2,5 år + Ku 2,5 år + Totalt 


Andel 40 % 35 % 15 % 10 % 100 % 


Samlet i planperioden 37 32 14 9 92 


Årlig avskytning 17/18 16 7 4/5 46 


 
Tabellen angir hvor mange dyr som maksimalt kan felles. Kalv kan skytes i stedet for dyr i de 


angitte kategorier. Man kan fritt velge hvilken kategori av kvoten dette i så fall skal belastes.  


 


Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke tildelt kvote.  
 


3. Hodyr og hanndyr 2 ½ år og eldre med slaktevekter mindre enn 140 kg registreres i 


avskytningsavtalen som ungdyr, men føres i fellingsstatistikken til kommunen (viltnemda) 


som voksne dyr. 
4. Kommunen kan ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan trekke godkjenning av 


avskytingsavtalen tilbake, eventuelt ikke godkjenne ny bestandsplan. Vesentlige avvik vil 


bl.a. inntreffe når det felles mer enn 10 % over det som er tildelt årlig. Avviket rettes i løpet 
av planperioden 


5. Bestandsplanområdet  står fritt til å ta ut en større andel kalv eller en lavere andel ungdyr, ku 


2,5 år og eldre og okse 2,5 år og eldre.  
6. Kommunens viltansvarlig vil gjennomføre kontroll av felte dyr og godkjenner 


nedklassifisering skriftlig. 


7. Bestandsplanområdet forplikter seg til å levere inn fellingsoppgaver/sett-elg skjema, 


vektoppgaver, tenner for aldersbestemmelse til kommunen og følge opp event. organ 
innsamlinger etter initiativ fra Miljødirektoratet, fylkesmyndighet eller kommunen. 


 


 
 
 
 
 


______________________________________ 
Sted/Dato 


 
 
 


______________________________________   __________________________________ 
For kommunen       For bestandsplanområdet/valdet 





