
Forslag om endring av minsteareal for elg Steigen kommune 2022 - høring 
 

Minsteareal 
Tildeling av fellingstillatelser gjøres i henhold til godkjent, tellende areal. Tellende areal er i 
hovedsak utmarksareal under skoggrense, jfr forskrift om forvalting av hjortevilt § 8. Minsteareal er 
det tellende areal som skal til for å få fellingstillatelse på 1 elg. 
 
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg er fra 2019: 
Engeløya        6000 da  
Lundøya        2000 da 
Sør for Nordfoldfjorden:      4000 da 
Ytre Steigen, dvs vest for grense beskrevet under:   2500 da. 
Indre Steigen, dvs øst for grense beskrevet under:   4000 da 
 
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for rådyr er:   
Engeløya med tilhørende øyer i Lauvøyvær, Valsvær og Brunvær  5000 da 
 

Minsteareal kan fravikes med +/- 50 % ved tildeling av fellingstillatelse.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grensen mellom ytre og indre Steigen er fastsatt 
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, 
jfr kart til venstre. 



Vurdering av minsteareal elg 

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 10 av 16 
tildelte elg, dvs 63 % av tildelt kvote i 2021. 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. 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 2000 daa i 2019.  Det ble i 2021 dispensert ned slik at det ble 
tildelt 12 dyr noe som tilsvarer et minsteareal på ca. 1500 daa. Det har kommet tilbakemelding 

på at et slikt uttak kanskje er noe høyt. Det foreslås derfor at minsteareal på 2000 daa 
beholdes.  

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

Er delt i to områder, jfr kart: 

Indre Steigen 

Elgbestanden i indre del av Steigen vurderes som ganske stabil selv om det også her i følge 

«sett elg» har vært en økning i bestanden. Men 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. Eventuell økning av kvoter kan skje ved å dispensere fra minsteareal gjennom 
godkjenning av bestandsplan. 

Ytre Steigen 

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 i 

forhold til beiteressurser er det nok potensiale for enda større elgstamme enn i dag, selv om 
nedgang i ungdyrvekter indikerer at vinterbeitet begynner å bli dårligere. 

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. Det foreslås derfor nå å senke minstearealet til 
2000 daa i ytre Steigen.  

Et slikt minsteareal medfører en økning av kvotene på 12-15 dyr hver i Kråktind og Skotsfjord 
bestandsplaner, mens for Storvatnet storvald med bestandsplan, som jo har litt forskjellig 
minsteareal, vil det kunne medføre en økning på 6 dyr i forhold til 2021 hvis det tildeles i 

henhold til minsteareal. 

Avskytingen av voksne dyr bør også økes noe slik at produksjonspotensialet i bestanden 

reduseres.  



Et eventuelt fravik fra minstearealet må uansett vurderes ved godkjenning av bestandsplaner, 
der bl.a. antall påkjørsler vurderes. Endelig avskytingsplan blir derfor ikke bestemt gjennom 

fastsettelse av minsteareal, men gjennom godkjenning av kommunens målsettinger og deretter 
godkjenning av bestandsplaner. 

Ut fra redegjørelse over foreslås et minsteareal på 2000 daa i ytre Steigen, mens minsteareal 
på 4000 da beholdes i indre Steigen. Det høres på både minsteareal og avgrensning av 
området. 

Følgende tabell viser hva som vil bli årlig tildeling til de forskjellige elgvald med ulikt 
minsteareal (skal rundes ned til nærmeste hele tall): 

Vald Tell. Areal Kvote 

2021

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Storvatnet* 159 530 36 dyr 31,9 35,5 39,9 45,6 53,2 63,8 79,8 106,4

Kråktind 118735 47 dyr 23,7 26,4 29,7 33,9 39,6 47,5 59,4 79,2

Skotsfjord 118196 47 dyr 23,6 26,3 29,5 33,8 39,4 47,3 59,1 78,8

Foldfjord sør 84834 16 dyr 17,0 18,9 21,2 24,2 28,3 33,9 42,4 56,6

Lundøya 21078 14 dyr 4,2 4,7 5,3 6,0 7,0 8,4 10,5 14,1

Engeløya 42564 6 dyr 
(6000da)

8,5 9,5 10,6 12,2 14,2 17,0 21,3 28,4

*I Strand/Holmvåg jaktfelt er det ca 14000 daa med et minsteareal på 2500 daa, mens hele Lakså har 2500 daa
 

Oppsummering 

Forslagene innebærer følgende minsteareal for elg: 

Engeløya   6000 daa som i dag 
Lundøya   2000 daa som i dag 

Indre Steigen   4000 daa som i dag 
Ytre Steigen   2000 daa fra 2500 da 
Sør for Nordfoldfjorden:  4000 daa som i dag 

 
Forslaget vil i seg selv innebære en økt kvote på rundt 30 elg, selv om dette antallet må 

vurderes gjennom godkjenning av bestandsplaner. Samtidig er det aktuelt å øke avskytingen 
av produktive kyr. For å få økt avskyting av produktive kyr, slik at målet om å redusere 
bestanden av elg i ytre strøk kan nås må det også skytes kalv. Det foreslås derfor at det i 

bestandsplaner må legges opp til en felling av minst 25% kalv. Siden elg i økende grad utgjør 
et problem for landbruksnæring, og fordi elgen i økende grad benytter dyrket mark som beite, 

foreslås det også at dyrket mark kan inngå i tellende areal. 
En dispensasjon fra minsteareal kan også bli aktuelt for å øke avskytingen i områder der elgen 
skaper problemer for trafikk, landbruk eller der det er mye elg i tettbebyggelse. Det vises 

forøvrig til forslag til Målsettinger for hjortevilt. 
 

Rådyr 
Det er åpnet for jakt på Engeløya m/tilhørende øyer. Ved åpning av jakta ble det fastsatt et 
minsteareal på 5000 daa for å komme i gang. Inntrykket er at rådyrbestanden er i klar vekst på 

Engeløya og at den også øker mange steder i resten av kommunen. Det foreslås derfor at 
minstearealet endres til 4000 daa for Engeløya m/tilhørende øyer. For resten av kommunen er 

bestanden foreløpig for spredt til å åpne for jakt, men det er nok bare et tidsspørsmål før det 
kan åpnes også her. Vurderes på nytt ved neste revisjon. 
 

Etter høring vil forslag til minsteareal formuleres som en forskrift , og sak fremmes for Plan og 
ressursutvalget for behandling den 8. februar 2022. 


