
Forslag om endring av minsteareal for elg Steigen kommune 2019 

Følgende tabell viser dagens minsteareal med de endringer som var godkjent i 2018: 

Vald Tellende areal (2018) Kvote 

2018 

Areal/  

tildelt dyr 

Minste 

-areal 

Fravik fra  

minste 

-areal 

Storvatnet  159530 da 38 dyr 4311 4000 +8 % 

Kråktind 107560 da 37 dyr 2907 4000 -26 % 

Skotsfjord    118196 da 47 dyr 2514 4000 -37 % 

Helldalisen 84885 da 21 dyr 4040 4000 0 % 

Engeløya 42564 4 dyr 7094 6000 +18 % 

Lundøya 21078 11 dyr 1916 3000 -36 % 

 

Følgende tabell viser hva som vil bli årlig tildeling til de forskjellige elgvald med ulikt 

minsteareal: 

Vald Tell. Areal Kvote 

2018

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Storvatnet 159 530 38 dyr 32 35 40 46 53 64 80 106

Kråktind 107560 37 dyr 22 24 27 31 36 43 54 72

Skotsfjord 118196 47 dyr 24 26 30 34 39 47 59 79

Helldalsisen 84834 21 dyr 17 19 21 24 28 34 42 57

Lundøya 21078 11 dyr 4 5 5 6 7 8 11 14

Engeløya 42564 4 dyr 
(6000da)

9 9 11 12 14 17 21 28

 

Vurdering 

Det vil på grunnlag av høringsrunden vurderes om det er behov for en endring av minsteareal i 

Steigen. Følgende endringer kan være aktuelt: 

Sørsiden av Foldfjorden 

Har i dag et minsteareal på 4000 da. Det er tildelt i forhold til dette. Det ble felt 81 % av tildelt 

kvote i 2018. En ser ikke behov for å foreslå endringer her. 

Engeløya.  

Engeløya skiller seg fra resten av Steigen med en lav elgtetthet. Det kan nok forklares med 

mye beitedyr i utmarka. Engeløya fikk nytt minsteareal i 2017 på 6000 da. Elgbestanden her 

kan raskt endres og det må gjøres en løpende vurdering i forhold til årlig tildeling av kvote.  

Det vil nok bli behov for å dispensere fra minstearealet framover. En ser ikke behov for å 

foreslå endringer her. 

Lundøya 

Har en tett elgbestand. Inngikk tidligere i et bestandsplanområde med Engeløya, men 

bestandstetthet er så forskjellig på de to naboøyene at det ikke lenger er hensiktsmessig. 

Lundøya er for liten til å oppnå kravet i hjorteviltforskriften om et tellende areal på minst 20 

ganger minsteareal og har derfor ikke bestandsplan, men direkte tildeling. Minstearealet ble 

endret til 3000 da i 2017, men det dispenseres nå ned slik at årets tildeling på 11 dyr tilsvarer 

et minsteareal på ca. 2000 da noe som virker som et passe nivå. Det høres derfor på om 

minstearealet bør endres til 2000 da. 



Resten av Steigen (Kråktind, Skotsfjorden og Storvatnet storvald m/bestandsplan) 

Har i dag et minsteareal på 4000 da. De siste årene har en sett en tydelig endring i 

bestandstetthet i en øst – vest gradient. Elgbestanden i indre del av Steigen (Storvatnet) 

vurderes som ganske stabil og utfra bonitet, og at større områder med lite produktive arealer er 

med i tellende elgareal ser en ikke behov for en endring i minsteareal her. 

I ytre del av Steigen (Kråktind og Skotsfjorden) er det det en god bonitet og store områder 

med høy produktivitet når det gjelder viktige beiteplanter for elgen, både sommer og vinter. 

Elgbestanden her er i vekst, og i forhold til beiteressurser er det potensiale for en større 

elgstamme enn i dag. Det er imidlertid her de fleste problemer med en høy elgstamme vises og 

det er behov for en høyere beskatning i ytre strøk av kommunen, noe som så langt er løst 

gjennom fravik fra minsteareal. Det foreslås derfor nå et nytt minsteareal på 2500 da i ytre 

Steigen. Et slikt minsteareal medfører ingen endring i forhold til dagens tildeling til Skotsfjord 

elgvald, men en liten økning for Kråktind elgvald. Et eventuelt fravik fra minstearealet må 

uansett vurderes ved godkjenning av bestandsplaner, der bl.a. antall påkjørsler vurderes. 

Det er vanskelig å finne en grense som følger klare skillelinjer i terrenget og som samtidig 

følger dagens grenser for vald og jaktfelt. Utfra hva som er mest rett i forhold til klare 

skillelinjer i terrenget og bonitet foreslås slik grense: 

Grensen for ulike minsteareal foreslås satt som en linje mellom Alvenesodden og langs 

vannskillet til Sløelvtind via Hatten og Stortinden og langs gårdnummergrense langs 

Kovryggen ned til Dyping. Dette gjør at dagens jaktfelt Strand/Holmvåg får to forskjellige 

minsteareal, og jaktfelt Lakså får også forskjellig minsteareal enn resten av Storvatnet 

storvald/ bestandsplanområde. Dette kan allikevel enkelt løses gjennom et fravik fra 

minsteareal og en fleksibel forvaltning i bestandsplanen slik at disse områdene får en noe 

høyere tildeling enn resten av valdet.  

Alternativt kan grensen for ulike minsteareal følge dagens grense i vest for Storvatnet 

storvald/bestandsplanområde. Den følger eiendomsgrense fra Hestvikneset ved Nordfold, opp 

til Grøntind, over Einangen til Reinkalvtind og ned langs Holmåkaksla ned til Holmåkfjorden. 

Denne grensen følger ikke skillelinjer i terrenget på samme måte og det er stor utveksling av 

dyr mellom Nordfold og Lakså og ganske lik bonitet. 

Ut fra redegjørelse over foreslås et minsteareal på 2500 da i ytre Steigen, mens minsteareal på 

4000 da beholdes i indre Steigen. Det høres på både minsteareal og avgrensning av området. 

Oppsummering 

Forslagene innebærer følgende minsteareal: 

Engeløya   6000 da som i dag 

Lundøya   2000 da fra 3000 da 

Indre Steigen   4000 da som i dag 

Ytre Steigen   2500 da fra 4000 da 

Sør for Nordfoldfjorden:  4000 da som i dag 

 

Det foreslås ingen endringer for rådyr der minstearealet er 5000 da for Engeløya m/tilhørende 

øyer og ingen åpning for jakt i resten av kommunen. 

 

Etter høring vil forslag til minsteareal formuleres som en forskrift, og sak fremmes for Plan og 

ressursutvalget for behandling den 12. mars 2019. 

  



Kart avgrensing minsteareal ytre og indre del av Steigen 

 
 

To alternative avgrensninger av arealgrenser. Grensen til høyre foreslås av Steigen kommune. 


