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Sakens gang 
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Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2022 - 2024, samt nytt 
minsteareal 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 

1. Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Steigen kommune godkjennes slik de 
framkommer i saksfremlegg og dokumentet «Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i 
Steigen kommune 2022-2024» 

 
2. Vedlagte forskrift vedtas som den foreligger, noe som innebærer følgende nye 

minsteareal for elg: 

• Ytre Steigen    2000 da 

• Indre Steigen    3500 da 

Og følgende nye minsteareal for rådyr: 

• Engeløya    4000 da 

Ingen endringer for resten av kommunen. 

 
3. Fravik fra minstearealet (opp eller ned med inntil 50 %, jfr. hjorteviltforskriften § 9) kan 

brukes aktivt i hele perioden for å møte ulik utvikling i hjorteviltstammene i ulike deler 
av kommunen og for å nå fastsatte mål. 

 
 

 
Plan-og ressursutvalgets behandling av sak 1/2022 i møte den 08.02.2022: 

 

Vedtak 

 

Enstemmig som innstilling 

  



 

 
Bakgrunn for saken 

I henhold til forskrift om Forvaltning av hjortevilt må kommunen gjøre vedtak om målsettingen 
for forvaltningen av hjorteviltet. Bestandsplaner må ta hensyn til offentlige målsettinger for å 
bli godkjent. På denne bakgrunn har Steigen kommune laget forslag til målsettinger for 
forvaltning av hjortevilt. Disse målsettingene er en revidert utgave av målsettinger for 
hjorteviltforvaltningen i Steigen 2019 – 2021 og ligger vedlagt. 

 

Saksopplysninger 

Forvaltning av hjortevilt i Steigen kommune 

Plan- og ressursutvalget vedtar målsettinger for hjorteviltforvaltningen, fastsetter minsteareal 
og behandler klager på vedtak eller spørsmål av prinsipiell betydning. 

Vedtak om godkjenning av vald, bestandsplan, fravik fra minsteareal, tildeling av 
fellingskvote og andre vedtak om hjorteviltforvaltningen uten prinsipiell betydning er delegert 
til administrasjonen ved plan, utvikling og drift, jfr. delegeringsreglement for Steigen 
kommune. Plan- og miljøvernleder er viltansvarlig.  

 

Målsettinger 

I ytre del av Steigen 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 
en klar nedgang i vektene på ungdyr viser at vinterbeitene nok begynner å bli dårligere. Det 
er også et økende problem med skader på rundballer og det er fortsatt litt for mange 
påkjørsler.  

Det legges nå opp til en reduksjon av bestandene i ytre del av Steigen, mens bestanden i 
indre del stabiliseres. Samtidig åpnes det for en noe differensiert forvaltning der det kan tas 
ut flere dyr i områder med skader på landbruk og mye påkjørsler. 

Det blir opp til bestandsplanene å foreslå en bestandsplan som ivaretar de mål som 
fastsettes. Både antall felte dyr og hvilke type dyr (særlig antall produktive kuer) som felles vil 
ha betydning. 

Her følger en oppsummering av de viktigste målsettinger foreslått for elgforvaltningen i 
Steigen kommune: 

Bestandsmål 

Det foreslås nå at bestanden av elg skal reduseres i deler av kommunen mens det tidligere 
har vært et mål at stammen skal stabiliseres.  

Mål for elgbestanden: 

• Elgbestanden i ytre del av Steigen skal reduseres slik at målene om påkjørsler, vekt 
på dyrene og skader på landbruket kan nås. 

• Elgbestanden i indre del av Steigen, sørsiden av Foldfjorden og Lundøya skal 
stabiliseres innenfor rammen av de andre mål som er satt i denne planen.  

• På Engeløya kan bestanden øke. 

• Gjennomsnittsvekta på kalv skal ikke synke i forhold til perioden 2004-2006.  

• Gjennomsnittlig antall elgpåkjørsler skal ikke overstige 10 % av jaktutbyttet i 
planperioden. Dette gjelder også for hvert vald. 



 
Mål for sammensetting av bestanden: 

Uavhengig av størrelsen på bestanden er det et mål å ha friske og sunne dyr. Som en del av 
det å redusere bestanden i ytre strøk og å ha nok voksne okser foreslås det at det felles 
noen flere voksne hundyr. Det er fortsatt et mål og ha en tilnærmet lik fordeling av 
hundyr/handyr. Det bør derfor felles mellom 48 – 53 % handyr. Hvis ku/okseforholdet blir 
lavere enn 1,5 i enkelte vald åpnes det for at det kan felles flere handyr i disse områdene. 

Mål for sammensetting av elgbestanden: 

• Det bør i perioden felles mellom 48 og 53 % handyr totalt i Steigen. 

• Ku/okse forholdet basert på registreringer fra ”Sett elg” bør i perioden være ca. 1,5.  

• ”Kalv per kalveku” og ”kalv per ku” basert på registreringer fra Sett elg bør ikke synke 
i forhold til perioden 2004-2006. 

 

Mål for leveområde og beite: 

Jordbruk 

Det har de siste årene blitt meldt om betydelig skade på rundballer i noen områder i Steigen. 
Elgen beiter også i økende grad på eng. Avskyting må økes i disse områdene, og en bør 
forsøke å ta ut dyr som har lært seg å ta hull på rundballer. Det åpnes derfor nå for at dyrket 
mark kan tas med som en del av tellende areal ved godkjenning av vald.  

Mål for leveområde og beite: 

• Størrelsen på elgbestanden skal ikke utgjøre en trussel mot andre arter eller 
økosystemer i Steigen. 

• Elgbestandens beitetrykk skal tilpasses slik at verditapene ved framtidig skogsdrift 
holdes på et nivå som skognæringen aksepterer. 

• Elgstammen skal forvaltes på en måte som ikke innebærer unødig skade på åker, 
eng og vinterlagret fòr. Det forutsettes da at landbruksnæringen også gjennomfører 
tiltak som for eksempel gjerding, skremming og tidlig innsamling av rundballer. 

 

Høring 

Det har kommet følgende innspill (utdrag): 

Kristian Hansen (leder Storvatnet storvald/bestandsplanområde) 

(uttaler seg ut fra sin erfaringer- ikke et innspill fra hele valdet) 

Mener nå at det bør pålegges egne «kalvkvoter», dvs at en definert andel av ungdyrene skal 
være kalv. 

Mener at løsningen med forskjellig minsteareal i jaktfeltet Strand – Holmvåg ikke bør 
videreføres og at minstearealet for dette jaktfeltet bør settes likt for hele feltet, og da til 2000 
da. Dette på grunn av mye skader på rundballer, og fare for påkjørsler i et område med høy 
fart. 

Han anbefaler videre at minstearealet i Lakså og Alvenes settes likt. 

Når minstearealet foreslås senket fra 2500 da til 2000 da i deler av valdet, foreslår han at 
arealet senkes fra 4000 da til 3500 da i de øvrige feltene. Jeg mener at det er bedre å sette 
ned grensen enn å legge til rette for skjønnsmessige grunnlag for høyere kvoter. 

Han påpeker også at Statskog sin eiendom i dag behandles som to ulike jaktfelt, men at det 
er bedre og mer korrekt å se hele eiendommen under ett. Deretter kan Statskog selv fordele 
kvoter osv mellom de to feltene. 



 

Roger Johansen (leder Skotsfjord storvald/bestandsplanområde) 

Skotsfjord bestandsplanområde har ingen innvendinger mot de nye forslagene til 
målsettinger og minsteareal. Mener dette vil imøtekomme problemer ang påkjørsler i trafikk 
og til bøndene sine problemer med rundballer som blir ødelagte av elg, og vi ser en mulig 
nedgang på vektene til ungdyr . 

Skotsfjord planområde ønsker at uttak av elg blir gjort på enklest mulig måte og vi ønsker å 
gjeninnføre vektgrensen sånn at dyr under ca 160 kg blir regnet som ungdyr uavhengig av 
alder. 
 

Geir Bjørsvik (Alvenes jaktfelt) 

Ønsker at de kan felle 5 elg i året den neste perioden. Opplever bekymring både med tanke 
på ferdsel til fots og også med tanke på kollisjonsfare pga stor elgbestand. Videresender 
også en epost fra grunneier Jens Berglund som også foreslår at grensen mellom ytre 
elgvald-området og indre-elgvaldområde settes til en rett linje fra Storbelkjosbotn og over 
fjellet til Dyping. 

 

Nordland Fylkeskommune 

I en høringsuttalelse skriver de at Steigen kommunes målsettinger for forvaltning av hjortevilt 
2022-2024 omhandler sentrale tema, og planen er omfattende og gjennomarbeidet, både når 
det gjelder kunnskapsgrunnlag og målsettinger. Den gode presentasjonen av 
kunnskapsgrunnlaget gjør dokumentet til et tjenlig oppslagsverk om hjorteviltbestanden i 
kommunen. Viser til at det bør være en bred høringsprosess og savner oversikt over 
høringsparter. 

For oversiktens del ber vi kommunen vurdere om det rike kunnskapsgrunnlaget heller kan 
presenteres som et vedlegg, slik at hovedinnholdet – kommunens målsettinger – framstår 
tydeligere. Fylkeskommunen har ingen merknader til selve målsetningene. De er godt 
fornøyd med at kommunen, som tidligere, har en differensiert forvaltning for de ulike delene 
av kommunen. Bakgrunnen for dette er at bestandene er ganske ulike i ulike deler av 
kommunen. 

 

Kommentarer til innspill 

En er enig i det innspillet som kommer fra Kristian Hansen om redusert minsteareal fra 4000 
daa til 3500 daa i indre strøk. Sammen med en reduksjon av minsteareal fra 2500 til 2000 
daa i ytre strøk vi det bety en økning i kvoten for Strand -Holmvåg jaktfelt med 4-5 dyr per år. 
Det vil også felles flere elg i nabojaktfelt som vil påvirke bestanden. Med en økt avskyting av 
voksen ku, samt at dyrka mark kan inngå i tellende areal, vil det etter vår vurdering avhjelpe 
de problemene landbruket der har hatt med en økende elgstamme. 

En slik reduksjon av minstearealet medfører også at ved en tilpassing av bestandsplanen 
kan Alvenes få en økt kvote slik de foreslår. En ser derfor ikke behov for en endring av 
grensen mellom indre og ytre del av Steigen nå. Hvis Skotsfjorden elgvald ønsker å innføre 
en vektgrense i bestandsplanen vil det kunne godtas. Korrekt alder må uansett meldes inn til 
kommunen. Til sammen i Storvatnet elgvald vil en reduksjon av minstearealet utgjøre en 
økning i kvoten på 12 – 15 dyr for alle jaktfelt. 

 



Vurdering 

 

Endring av minsteareal elg 

Det vises til vedlagte notat som utredet endring i minsteareal. Ut fra redegjørelsen der ble det 
foreslått et nytt minsteareal på 2000 daa i ytre Steigen, mens minsteareal på 4000 da 
beholdes i indre Steigen. Det ble også bedt om innspill både på minsteareal og avgrensning 
av området. Ut fra høringen og innspillene der foreslås det nå et minstearel på 3500 daa i 
indre strøk. Til sammen i Steigen vil dette utgjøre en økning i kvotene på rundt 40 dyr i året. 

 

Mål elg 

Målene legger opp til en forvaltning der hjorteviltet er en ressurs, og der en har store og 
friske dyr, men der avskytingen skal være høy nok til at elgstammen ikke skal blir et unødig 
stort problem.  

I kommende periode vil det være grunnlag for å godkjenne bestandsplaner der kvotene i ytre 
og indre strøk økes, mens de holdes omtrent på dagens nivå i resten av kommunen 
(Lundøya og sør for Foldfjorden). Beskatningen av voksne kyr må økes noe.  

Forslaget innebærer altså en reduksjon i stammen i ytre strøk der elgen utgjør en trafikkfare, 
og i områder med skader på landbruket. Dette også for at vinterbeite til elgen skal være godt 
nok til at vektene på dyrene ikke reduseres. En må derfor være forberedt på at en avskyting 
som nå foreslås, der stammen skal reduseres i deler av kommunen, kan medføre en 
reduksjon igjen i kvotene i neste periode. 

 

Rådyr 

Gjennom en kartlegging er det konkludert med at det er en livskraftig bestand av rådyr på 
Engeløya og det ble åpnet for jakt fra 2018 gjennom fastsetting av minsteareal på 5000 da. I 
2020 ble det første valdet godkjent og 1 dyr ble skutt. I 2021 ble et nytt vald godkjent. 
Inntrykket nå er at rådyrbestanden er i klar vekst, særlig på Engeløya og det foreslås derfor å 
senke minstearealet på Engeløya til 4000 da slik at det blir lettere å få godkjent vald. For 
resten av kommunen er det mere spredte bestander selv om disse også er i vekst. Det er 
allikevel for tidlig å åpne jakt, men det må nøye vurderes ved neste revisjon av 
målsettingene. 

 

Forslag til Forskrift: 

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr i Steigen kommune i Nordland Fylke 

Steigen kommune har med hjemmel i lov 29.5.1981 nr 38 om viltet § 16, og Forskrift 08.01 
2016 om forvaltning av hjortevilt §§ 5, 6 og 8, den XXXXXX fastsatt følgende forskrift: 

 

§ 1. Åpning av jakt 

a) Det er adgang til jakt etter elg i Steigen kommune.  

b) Det er adgang til jakt etter rådyr på Engeløya, med tilhørende øyer i Engelvær, Valsvær 
og Brunvær m.fl. i Steigen kommune. 

 



§ 2 Minsteareal 

a) Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg er: 

Engeløya        6000 da  

Lundøya        2000 da 

Sør for Nordfoldfjorden:      4000 da 

Ytre Steigen, dvs vest for grense beskrevet under:   2000 da. 

Indre Steigen, dvs øst for grense beskrevet under:   3500 da 

 

Grensen mellom ytre og indre Steigen fastsettes som en linje fra Alvenesodden langs grense 
mellom gårdsnummer 106 og 107, videre langs vannskillet til Sløelvtind, videre via Hatten og 
Stortinden og langs Kovryggen langs grense mellom gårdsnummer 57 og 58 ned til Dyping.  

 

b) Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for rådyr er:   

Engeløya med tilhørende øyer i Lauvøyvær, Valsvær og Brunvær  4000 da 

 

§ 3 Ikrafttreden 

Denne forskrift trer i kraft 20.3.2018 og samtidig oppheves forskrift om minsteareal vedtatt 
den 13.02.2013. 

 



 

Avgrensning mellom ytre og indre del av Steigen i forhold forskjellig minsteareal for elg. 
 

 

Andreas Sletten 
Kommunalleder Plan, utvikling og drift 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift. 
 
 
 
Vedlagt i møtet: 

1 Endring av minsteareal - høringsnotat 

2 Målsettinger for hjorteviltforvaltning 2022- innstilling 

 


