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1. Innledning  
 

1.1 Hvorfor kommunal forvaltningsplan for hjortevilt  
 
Gildeskål kommune har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av 

hjortevilt innenfor kommunens grenser. I tillegg til å bidra til ivaretagelse av 
bestandene og deres leveområder, har kommunen et stort ansvar for offentlige 

interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier, biologisk 
mangfold og trafikkproblemer. Kommunenes myndighetsansvar innebærer at det 
må utøves faglig skjønn i mange saker, samtidig som det kreves fagkunnskap og 

lokalkunnskap. En lokaltilpasset forvaltning vil føre til noe forskjellig praksis 
mellom områder; både innen en kommune og mellom ulike kommuner. 

 
Jaktrettshaverne (grunneierne) har enerett til jakt på sine arealer og har 
ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De har også et 

betydelig ansvar for bestandsplanleggingen gjennom utarbeidelse og 
gjennomføring av avskytingsplaner, og ikke minst koordinering med tilgrensende 

vald. 
 
Forvaltningsplan (kommunale målsettinger) for hjortevilt er utarbeidet av 

Gildeskål kommune i samarbeid med representanter for elgvald i kommunen.  
Plan og eiendomsutvalget vedtar planen etter at den har vært på høring.  

 
Planen er utarbeidet på bakgrunn av data fra Hjorteviltregisteret 
(www.hjorteviltregister.no ) samt lokal kunnskap. Forvaltningsplanen skal være 

et styringsverktøy for forvaltning av hjortevilt for perioden 2023-2027.  
 

Hjorteviltplanen skal i første omgang hjelpe kommunen og rettighetshaverne til 
å tenke mer målrettet på hvordan vi ønsker at den fremtidige hjorteviltbestan- 

den i kommunen skal være og at dette underveis skal kunne etterprøves og 
evalueres.  
 

Det viktigste spørsmålet i hjorteviltforvaltningen er hvor stor bestand kommunen 
ønsker å ha og jaktrettshaverne er her viktige samarbeidspartnere i beskatning 

av elg og rådyrstammen. 
 

 

2. Lovgrunnlaget  
 

Lovverket som regulerer forvaltning av hjortevilt er: 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38?q=viltloven  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfoldloven 
  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31?q=skogbruksloven 

 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=hundeloven   

 
Det er en rekke forskrifter knyttet til Viltloven. De tre mest sentrale når det 
gjelder forvaltning av hjortevilt er:  

http://www.hjorteviltregister.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38?q=viltloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfoldloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31?q=skogbruksloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=hundeloven
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Forskrift om forvaltning av hjortevilt 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-08-12  

 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313  
 
Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen 

fra 1. april 2017 til 31. mars 2022. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-25-106  
 
Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-
913?q=Forskrift%20om%20tiltak%20for%20%C3%A5  

 
Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016 – 2028. (Nordland 
Fylkeskommune) 

 https://www.nfk.no/_f/p1/ic706c548-8161-4a62-87e8-1610f93734f2/regional-
plan-for-hostbart-vilt-og-innlandsfisk-2016-2028.pdf  

 
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og 

rådyr heter det:  
«Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av 
elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). 

 
Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestands- 

utvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og 
bane. 
 

I Rundskriv februar 2012 Viltloven – forvaltning av hjortevilt punkt 4 vedrørende 
§ 3 heter det bl.a: 

 
«Det er viktig at målsettingene som vedtas er konkrete og 
etterprøvbare. De bør derfor være realistiske og ha en tidsramme slik at 

de kan evalueres i forhold til bestandsutvikling kan hentes ut fra 
Hjorteviltregisteret. Disse bestandsindeksene er enkle kriterier. 

Indekser som kan bidra til kartlegging av status og hovedsakelig basert 
på observasjons- og fellingsdata, men også på data fra 
bestandsovervåking av elg, hjort og villrein. 

 
Skogloven av 2005 har i § 6 et krav om foryngelse etter avvirkning. Skogeier 

har en frist på tre år til å etablere en tilfredsstillende foryngelse av økonomisk 
drivverdige treslag. Nærmere beskrivelse av anbefalte treantall er beskrevet i 
skogbruksforskriften. 

 
Skogloven har også en bestemmelse om hjorteviltskader i § 9 som 

korresponderer med dette foryngelseskravet: Der beiting av hjortevilt fører til 
vesentlige skader på skog som er under forynging eller der beitinga er ei 
vesentlig hindring for å overholde plikta til å forynge skog etter § 6 i denne lova, 

skal kommunen som viltorgan vurdere om det er behov for å regulere bestanden 
av hjortevilt slik at beitetrykket blir redusert. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-08-12
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-25-106
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=Forskrift%20om%20tiltak%20for%20%C3%A5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=Forskrift%20om%20tiltak%20for%20%C3%A5
https://www.nfk.no/_f/p1/ic706c548-8161-4a62-87e8-1610f93734f2/regional-plan-for-hostbart-vilt-og-innlandsfisk-2016-2028.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ic706c548-8161-4a62-87e8-1610f93734f2/regional-plan-for-hostbart-vilt-og-innlandsfisk-2016-2028.pdf
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Kommunen har et stort ansvar for forvaltningen av både hjortevilt og skog, og 
kommunale planer må ta hensyn til ulike interesser knyttet til disse ressursene. 

Å minimere konflikten med andre interesser, som naturmangfold, jordbruk og 
samferdsel vil være viktige målsettinger i en slik plansammenheng.» 

 
 
 

 

3. Nasjonale mål 
 

Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) ga i november 2009 ut 
Strategi for forvaltning av hjortevilt. Denne strategien synliggjør hvilke 

utfordringer forvaltningen av hjortevilt vil komme til å møte i årene som 
kommer, og hvilke overordna grep direktoratet mener er nødvendig for å møte 
disse. Strategien definerer 5 konkrete mål: 

 
• Forvaltningen skal sikre livskraftige og sunne hjorteviltbestander, et rikt 

biologisk mangfold og naturens framtidige produksjon av varer og 
tjenester. 
 

• Forvaltningen skal ha bred samfunnsaksept og legitimitet. 
 

• Forvaltningen skal sikre samarbeid og samhandling mellom lokale, 

regionale og nasjonale aktører og berørte sektorer. 
 

• Forvaltningen skal være basert på høy kompetanse på alle nivåer. 

 

• Forvaltningen skal stimulere til økt kvalitet og mangfold av opplevelser, 
tjenester og produkter. 

 
 

3.1 Formål 
 
Formålet med å vedta en kommunal målsetting for forvaltning av hjorteviltet i 

kommunen er å gjøre en avveining mellom de fordeler og ulemper 
hjorteviltbestanden medfører, og vedta en målsettingsramme iht. nasjonale mål 
som de private jaktrettshaverne skal holde seg innenfor i sin 

bestandsplanlegging med tilhørende flerårige avskytingsplaner. 
 

I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 1 (Formålsparagrafen) heter det: 
 

«§ 1. Formål 
Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar 
bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til 

rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og 
rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre 

bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader 
og ulemper på andre samfunnsinteresser.» 
 

I Viltlovens § 1 (Formålsparagrafen) heter det: 
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«§ 1. Formål 
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med Naturmangfoldloven 

og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme 
kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.» 

 
 

  

 

4. Offentlig hjorteviltforvaltning 
 

4.1 Offentlig forvaltningsnivåer 
 

Miljødirektoratet 
MD’s viktigste rolle i hjorteviltforvaltningen er å være et forvaltningsorgan som 
gjennomfører statlig politikk gitt gjennom rammer og føringer i Statsbudsjettet 
og Stortingsmeldinger. 
 

Fylkeskommunen 
Fylkeskommunen har flere roller innenfor hjorteviltforvaltningen, men spesielt 

framheves det å være et kompetansemiljø som gir juridisk veiledning overfor 
kommunene og rettighetshavere. Fylkeskommunen har utarbeidet «Regional 

plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016 – 2028». 
 
Statsforvalteren 

Statsforvalteren er klageinstans for vedtak som kommunen fatter. 
 

Kommunen 
Kommunen har ulike roller innenfor hjorteviltforvaltningen. Det er roller som 
myndighetsutøver, tjenesteyter, arealplanmyndighet og lokalpolitisk 

styringsorgan. 
 

I tillegg til det som nevnes under «Ansvars- og rollefordeling» har kommunen 
bla. ansvar for håndtering av fallvilt, gi skadefellingstillatelser og forvaltning av 
viltfondet. 
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4.2 Lokalt og regionalt samarbeid 
 
Bestandsplanorganisering 
For å kunne gjennomføre en nødvendig, god og bestandsrettet forvaltning av 

hjorteviltet er det en fordel at store vald er organisert i bestandsplanområder.  
I Gildeskål har vi 3 store bestandsplanområder; bestående av Søndre Gildeskål, 

Sundsfjordfjellet og Sandhornøya. I tillegg har vi ett enkeltstående vald; Fleina.   
 

 
 

Svart: Kommunegrensen 
Rødt: Søndre Gildeskål 

Blå: Sundsfjordfjellet 
Gul: Sandhornøya 
Lilla: Fleina 

 
Fugløy, Fleinvær og Arnøyene er områder hvor det ikke er jakt på hjortevilt. 

Ertenvåg-Okslia og Nygårdsjøen-Saura jaktfelt inngår i Bodø sør-

bestandsplanområde, og forvaltes fra Bodø kommune. 
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Interkommunalt samarbeid 
Miljødirektoratet oppfordrer gjennom Hjorteviltforskriftens § 4 til samarbeid på 

Interkommunalt nivå. To eller flere kommuner bør samarbeide om felles mål for 
hjorteviltbestandene når dette anses å være hensiktsmessig. Fylkeskommunen 

kan pålegge kommuner å inngå i et slikt samarbeid hvis det regnes som 
nødvendig for å ivareta bestands- eller samfunnsmessige hensyn på regionalt 
nivå. 

 
Kommunene i Salten har ikke pr. i dag et slikt bestandsplanmessig samarbeid. 

Gildeskål kommune er imidlertid medlem av Salten Viltforvaltningsråd. Rådet 
består av kommunene Fauske, Saltdal, Sørfold, Bodø, Beiarn, Hamarøy, Steigen, 
Gildeskål og Meløy. Dette samarbeidet gir oss en arena for å diskutere 

utfordringer i viltforvaltningen samt gir oss muligheter for å arrangere og 
samordne kurs og seminarer for å øke kompetansen og holde seg oppdatert i 

lover og forskrifter, både for kommunene og jaktrettshaverne. 
 
 

5. Ansvars- og rollefordelingen mellom 

kommunen og jaktrettshaverne 
 
Kommunens oppgave som offentlig forvaltningsmyndighet er med 

hjemmel i gjeldende lovverk (beskrevet ovenfor) samt Forvaltningslov 
og Offentlighetslov bl.a å: 

 
• Fastsette forskrift for åpning av jakt på elg, hjort og/eller rådyr i 

kommunen 

 
• Utarbeide en målsetting for hjorteviltforvaltningen i kommunen 

(Hjorteviltforskriftens § 3) og fastsette forskrift om minsteareal (§ 6) 
 

• Stimulere til og legge til rette for samarbeid mellom jaktrettshavere (§§ 

15, 16, 17) 
 

• Behandle søknad fra jaktrettshavere om godkjenning av eller endring av 
vald (§§ 10 og 11), godkjenning av bestandsplan og flerårige 

avskytingsplaner (§ 16) evt. gi fellingstillatelse etter Hjorteviltforskriftens 
§ 18. 

 

Jaktrettshaverne har iht. Viltlovens § 27 enerett til jakt og fangst. I § 27 

heter det: «Med de innskrenkninger som er fastsatt i denne lov og i 
forskrifter gitt i medhold av loven, har grunneieren enerett til jakt og 
fangst.» 

 
 

Jaktrettshavernes oppgave er iht. gjeldende lovverk med forskrifter å: 
 

• Stifte en grunneierorganisasjon som tilfredsstiller minimumskravene til å 

få godkjent en bestandsplan (Hjorteviltforskriftens § 13) som et vald 
(Hjorteviltforskriftens § 10) eller et bestandsplanområde 

(Hjorteviltforskriftens § 15) 
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• Utarbeide en bestandsplan med flerårig avskytingsavtale som holder seg 

innenfor rammene i den kommunale målsettingen. 
 

• Administrere og organisere jaktutøvelsen mht. fordeling av 

fellingstillatelser, kontroll og rapportering. 
 

 

6. Kunnskapsbasert forvaltning 

En viktig forutsetning for den fremtidige forvaltningen av hjorteviltet er at den 

skal bygge på kunnskap om artene. De viktigste verktøyene for å praktisere en 

“kunnskapsbasert” forvaltning av artene er: 

1. Kunnskap om de biologiske og økologiske egenskaper hos de enkelte artene    

av hjortevilt. 
 

2. Samfunnsmessig og erfaringsmessig kunnskap knyttet til forvaltningen av 
    hjorteviltartene. 
 

3. Hjorteviltregisteret. De årlige data for tildeling, felling, “sett elg” og fallvilt 

legges inn her. Bruken av registeret vil på lang sikt gjøre oss bedre kvalifisert til 

å gjøre fornuftige beslutninger i hjorteviltforvaltningen. 

4. Beitegransking og elgtelling. Utført minimum i hver planperiode av 

rettighetshaverne i samarbeid med kommunen. 

Hjorteviltregisteret er under kontinuerlig utvikling og forbedring. Det gir 

mulighet for registrering av detaljert informasjon om alt fra elgens vekt, alder, 

kjønn, til kartfesting av sted den ble skutt, påkjørt eller funnet død. 

I 2018 ble det innført en ny måte å registrere Sett Elgdata på og en forutsetter 

at alle vald har gått over til den nye metoden. 

 

7. Faggrunnlag 
 

7.1 Hjortevilt i Gildeskål - bestandsutvikling 
 
Elg 
Gildeskål kommune har et totalt areal på 665 km2, og vi har en stabil bestand av 

elg i hele kommunen.  
 

Elg forekommer over hele kommunen, der enkelte områder har en tettere 
bestand mens i noen områder er det bare sporadisk med elg. 

 
Elgbestanden i Gildeskål har siden starten av 2000-tallet vært i jevn vekst. I 
2020 ble det felt 116 av 141 tildelt elg i Gildeskål.  
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Økt uttak av vilt har stagnert noe av tilveksten av bestanden i deler av 

kommunen. Kommunen har en påvist nedgang i slaktevekten hos 1,5 åringer og 
små kalver i enkelte områder i kommunen. Dette kan skyldes at store avlsokser 

blir skutt. Eldre avlsokser må tilstrebes i en bestand da det da er størst sjanse 
for bedekning til riktig tidspunkt for å unngå en negativ utvikling av for seint 
fødte kalver og dermed en reduksjon i vekt av alle dyr og forsinket 

kjønnsmodenhet.  
 

Det bør være et mål å få flere voksne kyr samt nødvendige avlsokser på 
vinterbeite. Dette for å få en sunn og god elgstamme. 
 

Rådyr 
Kommunen ser en voksende stamme av rådyr. Kommunen har en jaktbar 

stamme på Sandhornøya. Det er behov for mer kunnskap om rådyrstammen i 
kommunen.   
 

Hjort  
Bestanden av hjort i kommunen er noe uviss. Det er observert hjort sporadvis i 

enkelte områder i kommunen. Det er ikke noe jaktbar stamme i kommunen. Her 
ønsker kommunen å starte en registrering av sett hjort, dette for å gi 

kommunen en bedre oversikt over størrelse på bestanden i ulike områder i 
kommunen. 
 

Det fins ikke villrein i kommunen. 
 

7.2 Kunnskap og forvaltning 
 
De siste årene har kommunen hatt ei viltnemnd, men i praksis har Plan og 

eiendomsutvalget fungert som politisk nivå når det gjelder saker som var 
delegert til viltnemnda. Behovet for viltnemnd ble vurdert på nytt og 

kommunestyret vedtok i sak 76/21 den 16.12.21 følgende: 
 

Myndighet etter viltloven av 29.05.1981 nr. 38 delegeres til kommunedirektøren 
så langt loven tillater. 
 

Saker som etter loven krever politisk behandling, behandles av Plan og 
eiendomsutvalget; inkludert retningslinjer for skuddpremie og klagesaker. 

Forskrifter vedtas av kommunestyret. 
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7.3 Minsteareal 
 
Tildeling av fellingstillatelser gjøres i henhold til godkjent, tellende areal. 

Tellende areal er i hovedsak skogsareal, myr og utmark under skoggrensen.  
Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og 

barskog. For disse artene kan kommunen også godkjenne som tellende areal 
andre arealer som naturlig nyttes av vedkommende art. Videre kan kommunen 
bestemme at områder som er omdisponert slik at arealet ikke naturlig nyttes av 

vedkommende viltart, ikke skal medtas som tellende areal. 
 

Et vald må ha tellende areal som minst svarer til gjeldende minsteareal i 
vedkommende område. 
 

Kommunen har fastsatt minsteareal i forskrift FOR-2016-03-01-1959.  
 

Minsteareal pr. dyr for felling av elg i Gildeskål er som følger: 
 

• Sandhornøy                                2000 daa 

• Fleina                                         2000 daa 
• Resten av kommunen                  4000 daa 

 
For rådyr er minstearealet: 2000 daa. 

 
Minstearealet pr. dyr kan iht. forskrift for forvaltning av hjortevilt fravikes med 
+/- 50 % ved tildeling av fellingstillatelser når dette anses nødvendig for å 

regulere elgbestanden. 
 

Dagens forskrift anses derfor å gi nok handlingsrom for forvaltning av 

elgstammen i denne perioden, og det legges derfor ikke opp til å endre 

minstearealet nå. 
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7.4 Valdstruktur  

For å kunne gjennomføre en nødvendig, god og bestandsrettet forvaltning av 

hjorteviltet er det en fordel at store vald er organisert i bestandsplanområder.  

Gildeskål kommune ser helst at planene har en varighet på 5 år, og at de blir 

revidert når nye målsettinger er vedtatt. Den bestandsplaninndelinga som er 

oppnådd pr. i dag er fornuftig og tilpasset naturlig utforming av terrenget i 

Gildeskål. 

I Gildeskål er det 3 store bestandsplanområder hvor hvert bestandsplanområde 

er delt opp i flere jaktfelt. Antall jaktfelt varierer mellom bestandsplanområdene. 

I tillegg er det et elgvald på Fleina.  

Bestandsplanområde Jaktfelt Bestandsplanområde Jaktfelt 

Søndre Gildeskål 10 stk. Sundsfjordfjellet 12 stk. 

    

Sandhornøya 18 stk. Elgvald Fleina 1 stk. 

 

Bestands-/avskytingsplanen er en bindende avtale mellom 

driftsplanområdet/valdet og kommunen. Ved planperiodens slutt skal avvik i 

planen, og eventuelt årsak rapporteres til kommunen. Dersom det i uttaket 

oppstår vesentlig avvik i alders- og kjønnssammensetning enn det planlagte, 

og/eller at det oppstår endringer i planens forutsetninger, kan kommunen trekke 

planens godkjenning tilbake, eventuelt velge ikke å godkjenne ny plan. 

Som vesentlig avvik regnes avvik over 15 %. 

Bestandsplanområde Tellende areal Areal/ 
tildelt dyr 

 

Minste 
-areal 

Sandhornøy 73 850 daa 1000-1500 da 2000 

Søndre Gildeskål  83 411 daa 4000 da 4000 

Sundsfjordfjellet 154856 da 4500 da 4000 

Fleina 5500 da 1750 da 2000 

 
 

7.5 Beitegrunnlaget 
 
Sommerbeitet har stor betydning for elgen og det er i denne perioden at elgen 

vokser mest. Dårlig sommerbeite vil redusere elgens muligheter for en normal 
vektøkning og kan føre til lave slaktevekter på kalv og ungdyr og gi redusert 

fruktbarhet hos kyrne. 
 

Vinterbeitet er som regel avgjørende for hvor mange dyr som kan ha tilhold i et 
område. Undersøkelser har vist at kvister av ulike treslag har svært ulik 
fordøyelighet som mat for elgen. Elgen foretrekker de med best fordøyelighet 

slik som ROS-artene (Rogn, osp og selje/vier) men vil også kunne beite på 
bjørk, einer, furu og gran. 
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Økt skogskjøtsel vil over tid kunne gi gode elgbeiter og ført til økning i 
elgbestanden. Dårlig skogskjøtsel gir mindre foryngelse og dermed dårligere 

vinterbeite. Dette får konsekvenser for hvilken elgtetthet vi kan ha. 
 

 

 
 
 
 

Det bør gjennomføres jevnlige beitegranskinger i alle deler av kommunen der 
elgvaldene har ansvar for å få dette utført. 

 
 
 

8. Hjortevilt og andre samfunnsinteresser 
 

8.1 Hjortevilt som næring 
 
Hjorteviltet er en fornybar ressurs og en inntektskilde for grunneierne/ 

jaktrettshaverne og har grovt regnet en anslått verdi på 1.5 millioner kr i 2020. 
I tillegg har jakten en verdi som rekreasjonskilde og friluftsliv for jegerne. 

 
 

8.2 Jordbruk 
 
I Gildeskål har vi 10 022 daa dyrka jord og 5 249 da innmarksbeite. Dette utgjør 

ca 2,5 % av kommunens totale landareal på 622.260 daa. 
 

Elgen vil beite noe på dyrka jord der den har mulighet til dette. I Gildeskål er det 
ofte flokker av elg på jordene på vestsida av Sandhornøya. Det beiter også elg 
på innmark i andre bygder, men ikke i like stor grad som på Sandhornøya. 

 
Det har også vært noen problem med elg som har beitet på rundballer. Den 

enkelte gårdbruker må ta sine forholdsregler mht. oppbevaring og lagring av 
rundballer, samt at kommunen må vurdere å ta ut slike individer som skadedyr. 
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8.3 Skogbruk og beite 
 
I Gildeskål har vi 60 977 daa produktiv skog. Dette utgjør ca. 10 % av det totale 
landarealet i kommunen. Av dette er ca. 50 000 da lauvskog og ca. 8 700 daa 

barskog. I tillegg har vi annet utmarksareal under skoggrensa.  
 

Et viktig forhold i elgforvaltningen er hensynet til skogbruket. Økende tetthet av 
elg kan over tid virke negativt på produksjon og uttak av trevirke. 
 

Det er viktig å avpasse elgbestanden i forhold til beiteproduksjonen. Dette 
gjelder særlig produksjonen av attraktive busker og trær som rogn, osp og 

selje/vier (ROS –artene) og i mindre grad bjørk og furu. Blir beitetrykket på 
disse tresortene for høyt er det å forvente av produksjonen av beitebar 
biomasse over tid synker. Dette vil igjen kunne ha negativ effekt på elgens 

bestandskondisjon (kroppsvekts og kalveproduksjon) og det kan også ha 
negative effekter på andre organismer som er avhengige av disse treslagene. 

 
Skogeiere oppfordres generelt til å ha et aktivt skogbruk. Hvis ikke skogen blir 
drevet vil den råtne ned og gir ingen verdi for skogeieren. Gammel hogstmoden 

skog har dessuten liten beiteverdi for elgen. Etter hogst vil det komme opp 
ungskog som gir nytt beite for elgen. 

 
Det er viktig at skogeierne utfører ungskogpleie på rett tidspunkt. Dette må ikke 
gjøres for tidlig, men vente til grana (bartrærne) er kommet over 

«elgmathøyde». Faren for elgbeiteskader på barskogen vil med dette kunne 
reduseres. 

 
Elgstammene bør ikke få bli så store at de forårsaker vesentlige beiteskader for 
jord- og skogbruksnæringen.  

 

  
 
 

8.4 Trafikk 
 
Trafikksikkerhet er et forhold å ta hensyn til ved valg av hvor stor elgbestand en 

skal ha. Elgen utgjør en potensiell trafikkrisiko på vei når den krysser eller 
oppholder seg på veiene. 

 
På landsbasis utgjør antall trafikkdrepte elg ca. 5 – 6 % av jaktuttaket, men 
med forholdsvis mer i områder med mye trafikk. I slike områder kan 
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trafikkulykker ha en vesentlig effekt på elgens bestandsutvikling i tillegg til å 
utgjøre et trafikksikkerhetsproblem. 

 
Fordi antallet elg-trafikkulykker synes å forholde seg proporsjonalt til antallet elg 

i et område, vil forvaltningens valg av avskytning kunne påvirke antallet 
trafikkulykker. 
 

I tillegg vil varierende snødybde, temperatur og trafikkvolum påvirke antall 
elgpåkjørsler, men disse faktorene kan i liten grad påvirkes av 

forvaltningsmyndighetene. 
 
Påkjørsler av hjortevilt forekommer i hele kommunen, og målet er å holde antall 

ulykker på lavest mulig nivå. En bør tilstrebe at kjente viltoverganger blir ryddet 
for kratt og skog. Ansvaret for rydding av viltoverganger kan tillegges både 

rettighetshavere, veimyndighetene og kommunen. I tillegg bør områder med 
flest registrert påkjørsler ha redusert fartsgrense i mest utsatte strekningen. 
Ulykkesdempende tiltak som viltgjerder, veibelysning, hogst av kratt og skog 

langs veiene for å bedre sikten, vil kunne ha effekt. 
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8.5 Elg i tettbebyggelse 
 
I Gildeskål har vi elg i hele kommunen; også i nærheten av 
tettbebyggelse/boligområder. Dette fører til at i deler av året og under spesielle 

forhold vil elgen kunne være mer synlig for befolkningen. I vintre med mye snø 
og vanskelige beiteforhold i marka vil elgen trekke både til vei og tettbebyggelse 

der det er lettere å ferdes og finne mat. 
 
Elgen representerer i utgangspunktet ingen fare for mennesker, men mange 

mennesker vil likevel føle seg utrygge ved å møte elg på nært hold. En bør også 
huske på at alle dyr som befinner seg i en stresset situasjon vil kunne utgjøre en 

fare og «farlige» situasjoner kan av den grunn oppstå. 
 
 

8.6 Rekreasjon og helse 
 

Kommunen ønsker å kunne opprettholde en levedyktig elgstamme på et slikt 
nivå at jegere i Gildeskål fortsatt skal kunne jakte og ha utbytte av jakten som 

rekreasjon og hobby som før. Dette kan bare skje ved at kommunen og 
rettighetshaverne kan tilby jakt på en bærekraftig elgstamme. 
 

Kommunen oppfordrer ungdom og de som har lyst å prøve/begynne med jakt 
om å ta jegerprøven og ungdom om å søke på ungdomsjakttur, gjennom Jeger 

og Fisk. Kommunen vil oppfordre jaktrettshavere og jaktledere til å rekruttere 
flere kvinner og ungdom inn i elgjakta. 
 

 

  
 
 

 

9. Elgbestanden i kommunen 
9.1 Bestandsutvikling elg 
 

Hjorteviltforvaltningen skal være kunnskapsbasert. I forbindelse med 
utarbeidelse av bestandsplaner er det viktig at disse baseres på god kunnskap. 

Dette gjelder både kunnskap om hjorteviltbestandene, leveområdet og hvordan 
hjorteviltet påvirker andre samfunnsinteresser lokalt. Ingen av kildene gir eksakt 

informasjon om hvor stor hjorteviltbestandene er, men gir informasjon om 
hvordan bestandene og andre forhold endrer seg. 
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Med hensyn til beiteskader og trafikale problemer er det viktig med en nyansert 
og stedstilpasset forvaltning av elgstammen i de enkelte områder. 

 
Tabellen «Sett elg pr. jegerdag» gir uttrykk for om bestanden minker eller øker, 

men sier ikke noe om det faktiske antallet elg. Tendensen i Gildeskål er 
synkende i noen områder og stigende i enkelte områder. Sett under er 
elgstammen stabil i kommunen.  

 
Tabellen nedenfor viser de viktigste data som antyder utviklingen av 

elgbestanden i kommunen. 
 
 

År 2016 2017 2018 2019 2020 Gj.snitt 

Sett elg pr. jegerdag 1,27 1,21 1,11 1,64 1,43 1,33 

Sett ku pr. okse 1,44 1,64 1,84 1,26 1,76 1,59 

Sett kalv pr. ku 0,75 0,73 0,66 0,61 0,63 0,67 

Sett kalv pr. kalvku 1,37 1,38 1,36 1,18 1,33 1,32 

Prosent ku m/kalv av alle 
kyr 

53,76 52,04 47,71 50,14 47,06 50,14 

Felt hannkalver i prosent 12 15 12 10 7 11,2 

Felt hunnkalver i prosent 14 10 9 10 9 10,4 

Felt 1-åringer hanner i 
prosent 

9 14 14 20 23 16,0 

Felt 1-åringer hunner i 
prosent 

14 13 16 13 19 15,0 

Felt eldre hanner i prosent 33 34 35 28 29 31,8 

Felt eldre hunner i prosent 18 15 14 19 13 15,8 

Antall jegerdager 962 1136 1390 1204 1467 1232 

Jaktfelt som har levert 

skjema 

42 36 42 42 41 40,6 

 

Tabellen viser ulike indekser utledet fra sett elg-data og sier noe om utviklingen 
i bestandens størrelse, kjønnssammensetning og reproduksjon, samt jakttrykket 
på ulike kategorier dyr. Indeksene har vist seg å gi et godt bilde på utviklingen 

innen et område over tid, men er ikke nødvendigvis sammenlignbare mellom 
områder. Årsaken til dette er for eksempel ulike observasjonsforhold og 

jaktmetoder. 
 
 

Tabellen nedenfor viser de viktigste data som antyder utviklingen av 
rådyrbestanden på Sandhornøya.  

 

År  2016 2017 2018 2019 2020 Gj.snitt 

Felt hannkalver i prosent 30 36 25 28 0 23,8 

Felt hunnkalver i prosent 10 7 19 11 30 15,4 

Felt eldre hanner i prosent 50 43 31 44 60 45,6 

Felt eldre hunner i prosent 10 14 25 17 10 15,2 

Antall felte dyr 10 14 16 18 10 13,6 

 
Tabellen viser indekser fra data om rådyrjakt fra hjorteviltregistret. 
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Data fra hjorteviltregistret sier kun om hva som er skutt av dyr og prosentvis 
hvilken dyr som er felt.  

 
Hjorteviltregistret sier ikke noe om hva som er sett av dyr og utvikling av 

rådyrstammen. Dette håper kommunen å få på plass ved bruke av eget sett 
skjema, vedlegg 1. Ved bruk av skjemaet håper en å få på plass om utviklingen i 
bestandens størrelse, kjønnssammensetning og reproduksjon, samt jakttrykket 

på ulike kategorier dyr. 
  

Tabellen «Sett elg per jegerdag» gir uttrykk for om bestanden minker eller øker, 
men sier ikke noe om det faktiske antallet elg.  
 

 
 

 
 
Tabellen «Tildelt og felt dyr» viser hva som er tildelt og felt. 
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9.2 Kjønnssammensetning 
 
For å oppnå en bestand av store og gode produksjonsdyr er det viktig at en har 

en rett kjønns- og aldersstruktur. Det er av den grunn viktig å spare nok store 
okser samt gode kyr og store kviger. Dette vil gi tidlig brunstige kyr som tar kalv 

tidlig, kalver født tidlig på våren, store kviger og gode produksjonskyr som gir 
mange og store kalver. 
 

Sett ku pr. okse er en indeks fra Sett Elg (Hjorteviltregisteret) som gir uttrykk 
for bestandens kjønnssammensetning. Det er noe usikkert hvor godt indeksen 

gjenspeiler det faktiske kjønnsforholdet fordi sannsynligheten for å observere 
okse og ku kan være ulik. Men det antas likevel at indeksen vil gjenspeile 
utviklingen over tid. 

 
Ku / okseforholdet i Gildeskål har ligget på mellom ca. 1,4 og 2,3 kyr pr. okse de 

siste 10 årene. Ønsket forhold ligger på mellom 1,5 og 1,8 kyr pr. okse.  
 

 
 

 
 

9.3 Slaktevekter 
 

Utviklingen i kalvevekter er et godt mål på om en beholder en bestand av store 
dyr i Gildeskål. Små kalver blir gjerne små kviger/kyr, som tar seint kalv og 
igjen gir små kalver, noe som er uheldig for bestandsutviklingen. Store okser er 

viktig for tidlig kalving og høyere slaktevekt. 
 

Dårlig beitegrunnlag / for høy tetthet av elg kan også påvirke kalvevektene. 
Små kalver er ønskelig å få tatt ut da de gjerne blir dårlige avlsdyr. En ser en 
klar tendens til nedgang i vektene i enkelte områder. 
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9.4 Produktivitet 
 
To forhold som sier noe om produktiviteten i bestanden er «Sett kalv pr. ku» og 
«Sett kalv pr. kalvku». 
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Sett kalv pr. ku» gir uttrykk for hvordan produksjonen i elgbestanden utvikler 
seg. Tabellen viser en variasjon de siste år der en i 2020 lå på 0,63 kalv pr. ku 

noe som er litt under kommunens målsetting. 
 

Det er stor variasjon i produktiviteten mellom valdene. Økt uttak av uproduktive 
dyr vil på sikt spare beitene til produksjonsdyra og dermed øke produktiviteten 
på disse. 

 
 

 

 
 
«Sett kalv pr. kalvku» (tvillingraten) er et mål på hvor stor andel av observerte 

kyr med kalv som er sett med tvillingkalver. 
 

Siden kalveproduksjonen til kyrne i stor grad er styrt av kroppsstørrelsen, gir 
tvillingraten et mål på om det er en stor andel eldre, fullt utvokste kyr (over 4 
år) i bestanden eller ikke. Selv når en ønsker å redusere bestanden bør det være 

et mål at forholdet sett kalv pr. ku / kalvku holder seg høyt. Samlet for hele 
kommunen viser figur 3 at vi over en lengre periode har en nedadgående 

tendens med færre eldre kyr i bestanden. 
 

 
 

9.5 De enkelte bestandsplanområdene og vald 
 
Bestandsplanområde Jaktfelt Bestandsplanområde Jaktfelt 

Søndre Gildeskål 10 stk. Sundsfjordfjellet 12 stk. 

    

Sandhornøya 18 stk. Elgvald Fleina 1 stk. 

    

 
Søndre Gildeskål: Har en litt usunn elgstamme i dag, da det tas ut for mange 
produksjonsdyr. Her må en la store elgokser og produksjonsdyr leve, dette for å 

bygge opp en sterk og stabil elgstamme.  
 

I Sørfjorden har bestanden vært stabil til svakt økende, her har man ikke skutt 
kalv siden 2003, men dreid avskytingen på ungdyr og med det oppnådd eget 

bestandsmål jfr NINA modell Bevaring/Vital bestand. 
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Sundsfjordfjellet: Elgstammen varierer litt innad i jaktfeltene, men sett under ett 
så er den stabil og voksende. 

 
Sandhornøya: Sandhornøy har en stor elgstamme. For planperioden 2019-21 ble 

det felt 196 dyr, som er rekord. dvs snitt på 65,3 dyr / år. Det oppleves som om 
elgstammen ikke går ned selv om det har vært høy avskyting. I noen områder 
er det høyere tetthet enn andre, disse områdene har fått ekstra tildelinger fra 

pott. Forhold mellom ku og okse i stammen har økt for mye og blir justert. 
Tvilling raten har beveget seg i riktig retning. 

 
Vektene på elg ser ut til å holde seg, selv om det av og til dukker opp noen som 
det er lav vekt på og ikke sent født. 

 
Bra bestand av rådyr, størst bestand på vestsida av øya og noe mindre på 

nordre, vestre og søndre del. 
 
Det er blitt observert hjort ved flere tilfeller. Antall er høyst usikkert. 

 
Fleina: Her har det ikke vært skutt elg siden 2016. Det har vært telling av dyr 

hvert år uten at de jaktansvarlige har funnet det forsvarlig å ta ut elg. 
 

 

9.6 Trekk og vinterbeiter 
 

Elgen har vinterbeite over store deler av kommunen. Det kan imidlertid være 
variasjoner med hensyn til vær og snøforhold. 

 
En del av trekkveiene for elg krysser vei og utgjør en stor risiko for påkjørsel. 
 

Det pågår et trekk av elg både i og mellom valdene selv om deler av 
elgbestanden sies å være stedegen. Det er også et visst trekk mot 

nabokommunene. 
 

 
9.7 Fallvilt 
 

Årlig irregulær avgang på elg ligger i siste planperiode på et snitt rundt 19 dyr 
pr. år (siste 5 år), men med en økende tendens siste del av perioden. 

 
Flere dyr enn vanlig ble funnet død av andre årsaker enn påkjørsel i 2020. En 
ekstra hard vinter med mye snø kan være medvirkende årsak til dette. 

 
Avgangen kan imidlertid variere veldig fra år til år. I snørike vintre der elgen 

trekker ned mot tettbebyggelse og veier har vi betydelig flere påkjørsler enn i 
snøfattige vintre. 
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Kart over elg og rådyr som er påkjørt eller funnet som fallvilt. 

Blå: Elg. 
Rød: Rådyr. 
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10. Kommunens målsetting 
 

Gildeskål kommune skal bevare og forvalte livskraftige bestander av elg og rådyr 
i et langsiktig perspektiv, hensyn tatt til biologiske prosesser, ressursgrunnlag, 

samfunns- og næringsinteresser. 
 

10.1 Overordna mål. 
 
Bestanden av elg i Gildeskål må forsøkes forvaltet på en måte som gir store, 

friske dyr tilpasset de beitene vi har og som gir en bærekraftig og god 
avkastning for jaktrettshaver/ grunneier, samt være av en slik størrelse som 

ikke påfører andre samfunnsinteresser (trafikk, landbruket) uakseptable skader 
eller reduserer det biologiske mangfoldet. 
 

Tettheten for bestanden i kommunen varierer mye fra område til område. For 
høy tetthet i enkelte områder bør justeres gjennom avskytningsavtaler for 

bestandsplanområder. Arealer med sporadisk eller veldig lav bestand bør skånes 
for høy avskytning eller tas ut av avskytningsplanen for å gi bestanden mulighet 
for oppbygging og videre utvikling. 

 
Det er viktig fortsatt å ha en god dialog mellom kommunen og jaktrettshaverne 

/elgvaldene for å sikre en best mulig forvaltning av elgstammen i kommunen. 
 
Viltforvaltningen i Gildeskål har et godt samarbeid med nabokommunene 

gjennom Salten Viltforvaltningsråd (SaV) og har som mål å fortsette dette 
samarbeidet. 

 
Den kommunale målsettingen for hjorteviltforvaltningen og de enkelte valds 
bestandsplaner rulleres samtidig hvert femte år. 

 
Elgbestanden i kommende planperiode bør i enkelte områder stabiliseres og i 

andre ha en nedgang. 
 
For å sikre en bestand av store dyr er det viktig at den har en riktig kjønns- og 

aldersstruktur. Den vanligste feilen er at det tas ut for mange hanndyr på alle 
alderstrinn. Det er derfor viktig at okser av alle størrelser ikke overbeskattes slik 

at det rekrutteres nok store okser i bestanden. Samtidig må de største kuene 
som produserer flere og større kalver spares. I en bestand i vekst er dette 
mindre viktig enn i en bestand som skal stabiliseres eller reduseres. 

Av totalt felte dyr bør uttaket av hanndyr ligge rundt 55 %. 
 

Det bør skytes en høy andel unge dyr (kalver og 1,5 årsdyr). Det bør tas ut en 
stor andel kalver for å forhindre en uforholdsmessig overvekt av uttak av 

hanndyr. Der hoveduttaket er på 1,5 årsdyr vil en større andel hanndyr enn 
hunndyr bli skutt. Det er ofte lettere for jegere å gjenkjenne piggokser enn å 
skille kviger fra kyr. 
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Med et stort uttak av kalver vil en også kunne unngå en del påkjørsler på vei. Ku 
med kalv(er) er mest utsatt der både ku og kalv kan bli drept. En vil også spare 

vinterbeitene med å ha færre kalver («uproduktive dyr»). 
 

Gjennomsnittsalderen økes og kalveproduksjonen vil derav øke noe som igjen 
øker avkastningen til jaktrettshaverne/ grunneierne. Uttak av eldre små dyr vil 
også kunne øke produktiviteten i bestanden. 

 
Det skal jobbes for å redusere påkjørsler av hjortevilt. Målet er at antall 

trafikkdrepte elg og rådyr ikke skal overstige 7 % av jaktuttaket. I perioden 
2016-2018 var tallet 23 % for elg.  Antallet trafikkdrepte rådyr bør ikke 
overstige 15 %. I 2019 var prosenten for rådyr nærmere 12 %.  

 
Kommunen skal fortsatt dokumentere og kartfeste trafikkulykker med elg og 

rådyr i det det nasjonale Hjorteviltregisteret. 
 
Man ser at i enkelte områder er det problemer med dyr i trafikken og av og til 

nærgående dyr i boligområder eller ved skoler. Terskelen for å gi tillatelse til og 
besørge uttak av enkeltindivider som forårsaker problemer skal være lav. Det 

må følges med på denne utvikling og gjøre tiltak for å begrense slike problemer. 
Valdene må øke avskytingen i de områder der det er et gjentakende problem. 

 
Valdene må videre etterstrebe å utøve en human og sikker jakt som gir minst 
mulig ulemper for samfunnet ellers. 

 
Det har gjennom flere år vært foretatt rydding langs offentlig vei i samarbeid 

med nabokommunene og Salten regionråd. Dette må fortsatt ha høy prioritet. 
 
Det lave konfliktnivået mellom hjortevilt og skader på skog og innmark i 

Gildeskål skal opprettholdes. Målet er at stammen skal holdes på et bærekraftig 
nivå, slik at beiteskader i størst mulig grad unngås. Skadefelling av hjortevilt 

skal kun forekomme i unntakssituasjoner. 
 
Hjorteviltet skal ikke utgjøre noen trussel mot det biologiske mangfoldet. Beiting 

fra hjorteviltet skal ikke i utilbørlig grad fortrenge nøkkelarter for biologisk 
mangfold i skog. 

 
Hjorteviltjakta skal være et høydepunkt for jegere og lokalsamfunn. Jakta skal 
ha stor samfunnsaksept og føre lokale jakttradisjoner videre. Det bør være god 

spredning i kjønn og alder blant jegerne. Gildeskål kommune legger vekt på å 
være fleksible for å tilrettelegge for at alle som ønsker det skal kunne avlegge 

jegerprøveeksamen. Hjorteviltet skal gi friluftsfolket fine naturopplevelser. 
Jaktutøvelsen skal foregå på en slik måte at det ikke er til hinder for utøvelse av 
annet friluftsliv. 

 
Gildeskål kommune, ved fallviltpersonell, sørger for prøvetaking av alt fallvilt (jf. 

Forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD.  
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10.2 Etterprøvbare målsettinger til valdene: 
 

1. Valdene må ha et mål for å sørge for mat til elgen i snørike vintre. Ved 
plutselige snøfall over 30 – 40 cm bør det hogges ned stor skog som 

«nødtiltak» (fortrinnsvis rogn, osp og selje) og evt kjøres vei med 
snøscooter (nødvendige tillatelser må innhentes), dette for å lede elgen til 

maten samt holde den unna veiene. I områder med høy beitegrad er 
felling av skog til elgbeite uansett snøforhold særlig viktig. 
 

2. Det bør etterstrebes at antall elgpåkjørsler (irregulær avgang) blir så lavt 
som mulig og ideelt sett ikke over 10 % av jaktutbyttet i planperioden. I 

løpet av de siste 3 planperiodene har antall elgpåkjørsler ligget på et 
gjennomsnitt på 17 % pr. år.  
 

3. Det bør felles minst 60 % kalv og ungdyr mens andelen voksne kyr ikke 
bør overskride 15 % og voksne okser ikke over 25 %. 
 

4. Hvis man ser små kalver og ungdyr bør disse tas ut da de gir dårlige 

produksjonsdyr og i tillegg belaster vinterbeitene. Kalver under 45 kg tas 
ut som fallvilt. Ungdyr under 100 kg kan godkjennes som kalv i 

avskytingsplanen (i Sett Elg føres korrekt alder!) Disse fellingene meldes 
inn umiddelbart til kommunen for godkjenning. 
 

5. Observert ku/okse i Sett Elg skjema skal ligge mellom 1,5 til 1,8 det 
enkelte år. 
 

6. Gode produksjonsdyr som store voksne kyr (tvillingmødre) og store okser 
bør som hovedregel spares. 
 

7. Sett kalv pr. ku basert på registreringer i Sett Elg bør ligge på minst 0,8 

 

8. Sett kalv pr. kalvku basert på registreringer i Sett Elg bør ligge på minst 
1,5. 

 

9. Det er en målsetting at slaktevekter på kalv og ungdyr ikke skal synke i 
forhold til perioden 2017 - 2021. 

 

10.Observasjoner av rådyr og hjort gjennom hele året meldes til kommunen. 
 

11. Valdene har ansvar for gjennomføring av jevnlige elgbeiteundersøkelser 

og elgtellinger hver planperiode. Elgbestanden skal bl.a. tilpasses etter 
tilstanden på beitet. 

 

 
12. Valdene bør etterstrebe å ta ut kvotene så langt de bestandsmessige 

          forholdene tilsier det. Kommunen oppfordrer til utstrakt samarbeid og 

          stor fleksibilitet innad i valdene når det gjelder uttak av elg. 
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          Valdene oppfordres til å gjennomføre og avslutte jakta så tidlig som de 
          praktiske og bestandsmessige forholdene tilsier det. Dette bl.a. av 

          dyrevelferdshensyn (uro – elgens energibruk før vinteren) og hensynet til  
          andre brukere av marka. 

 
13. Det bør føres data elektronisk gjennom Sett og Skutt fortløpende og som 

hovedregel hver dag under jakta. Registreringene kan foretas selv om det 

ikke er telefondekning i øyeblikket. Valdleder skal, etter først å ha 
kontrollert registreringene, godkjenne disse/ferdigstille og sende 

Fellingsrapport til kommunen senest 10 dager etter jaktas slutt. 
 

14.Maks 10 % av årlig fellingskvote kan overføres til neste år i en 

bestandsplanperiode. Dette skal det søkes om skriftlig og avgjøres i 
samråd mellom bestandsplanområdets leder og kommunen det enkelte år. 

 

15.Det skal gjennomføres minst 2 møter mellom kommunen og valdlederne 
hvert år, med 1 møte ca. 1 uke før jaktstart og 1 møte etter jaktas slutt. 

 
16.Alle jaktlag skal rapportere inn i hjorteviltregistret innen fristen på 14 

dager etter ferdig jakt iht. «Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med 

kommentarer» § 32.  
 

17.Underkjever m/merkelapper skal leveres inn til Gildeskål kommune, 
rengjort og i evt. pappeske, ikke plast, innen tidsfristen på 14 dager etter 
ferdig jakt. 

 
          

Statistikk og tabeller nyttes for å evaluere bestandsutviklinga og er et svært 
viktig verktøy i forvaltninga av hjortevilt. Det er derfor særdeles viktig at   
alle legger inn de faktiske tall i hjorteviltregistret under jakten eller når jakten er 

ferdig. Dataene som legges inn må gjøres etter den nye måten som kom i 2018 
for at en skal få riktige statistikker og tabeller. 
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TABELL OVER FRISTER 

Ref: Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer. 

Paragraf. Forvaltning av elg, hjort og rådyr. Frist. Hvem. 
§ 6 Fremme forslag om nytt minsteareal. 15. januar Parter med interesser. 

§ 6  Fastsettelse av forskrift om minsteareal. 15. mars Kommunen. 

Veileder §33 Rapportering av fallvilt til SSB via Hjorteviltregistret. 31. mars Kommunen. 

§ 11 Trekke eiendom ut av godkjent eller omsøkt vald. 1. april Jaktrettshaver 

§ 16 Trekke tilbake valdgodkjenning* 1. april Kommunen. 

§ 14 Trekke et vald ut av godkjent bestandsplanområde. 1. april Valdansvarlig. 

§ 14 Trekke tilbake godkjenning av bestandsplanområde. 1. april Kommunen. 

§ 16  Trekke tilbake godkjenning av bestandsplan. 1. april Kommunen. 

Veileder § 20 Tilbaketrekking av kvotefri jakt på rådyr. 1. april Kommunen. 

§ 10 Søke om godkjenning av vald. 1. mai Valdansvarlig. 

§ 11 Melde endringer i valdet til kommunen. 1. mai Valdansvarlig. 

§ 13 Søke om godkjenning av bestandsplanområde. 1. mai Bestandsplanområdets 
representant. 

§ 14 Melde endringer i bestandsplanområdet til kommunen. 1. mai Bestandsplanområdets 
representant. 

§ 15 Søke om godkjenning eller endring av bestandsplan. 1. mai Bestandsplanområdets 
representant eller 

valdansvarlig. 

§ 20 Søke om kvotefri jakt på rådyr. 1. mai Bestandsplanområdets 
representant eller 

valdansvarlig. 

§ 11 Behandle søknad om vald. 15. juni Kommunen. 

§ 14 Behandle søknad om bestandsplanområde. 15. juni Kommunen. 

§ 16 Behandle søknad om bestandsplan for elg eller hjort. 15. juni Kommunen. 

Veileder § 20 Behandle søknad om kvotefri rådyrjakt. 15. juni Kommunen. 

§ 18 og § 20 Utsending av fellingstillatelse på elg, hjort og rådyr. 15. juni Kommunen. 

§ 32 Rapportere fellingsresultat til kommunen. 14 dager 
etter endt 

jakttid. 

Valdansvarlig. 

Veileder § 32 Rapportere av sett elg og sett hjort til kommunen. 14 dager 
etter endt 

jakttid. 

Jaktleder/valdansvarlig. 

§ 32 Rapporterer fellingsresultat til SSB via Hjorteviltregistret. 30 dager 
etter endt 

jakttid. 

Kommunen. 

Veileder § 32 Registrere sett elg og sett hjort i Hjorteviltregistret. 30 dager 
etter endt 

jakttid. 

Kommunen. 

* Kommunen kan trekke tilbake valdgodkjenningen og kreve ny søknad også etter 1. april dersom det foreligger  

tvil som berører rettsforhold i valdet. 
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SETT RÅDYR OG HJORT SKJEMA, GILDESKÅL KOMMUNE. 

År. Valdnr. Navn på vald Jaktfeltnr. Navn på jaktfelt 

     

 

Sett rådyr.           

Dato. Antall jegere Timer jakt Bukk Kolle Kolle m kalv  Kalv Ukjent Sum 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Sett hjort. 

Dato. Antall jegere Timer jakt Bukk Kolle Kolle m kalv  Kalv Ukjent Sum 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Kommentar: 

Navn på kontaktperson for skjema: 

Mobil nr:  


