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Organisering av vald

For å bli godkjent som vald/bestandsplanområde skal den valdansvarlig fremlegge
dokumentert grunneierliste med innmeldt areal og gårds- og bruksnummer jfr.
"Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever' kapittel 3. Krav ti og godkjenning av
vald. Arealene bør være organisert som bestandsplanområder som er som er så
store at de huser elgen gjennom hele året.

Kommunen skal ha oversikt over valdets bruttoareal og tellende areaL. (Tellende
areal bør foreligge på jaktfeltnivå). For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne som
tellende areal: Skogareal og myr under skoggrensa. 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. Områder som er omdisponert slik at arealet ikke naturlig nyttes av
vedkommende viltart, skal ikke medtas som tellende areaL.

Va/dets ansvar

. Valdet skal oppnevne en valdansvarlig representant som opptrer på vegne av
jaktrettshaverne overfor kommunen i saker som berører valdet. Valdansvarlig
plikter innen 1. april å melde til kommunen alle endringer som har skjedd med

. valdets grenser, eiendomsforhold og tellende areal i løpet av siste jaktår, jf.
forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 10 Valdansvarlig representant.
Ansvarlig representant er ikke ansvarlig overfor myndighetene mht selve
jaktutøvelsen - den enkelte jeger er selv ansvarlig for dette.

. Utarbeide bestandsplan for hjortevilt med inntil 5 års varighet. Planen skal
behandle og definere mål på følgende punkter:

Oversikt over innmeldt areal, jaktfelt og valdets avgrensning på kart.
Rutiner for innsamlinglrapportering av bestandsdata (sett elg, vektrapporter
mm).

- Avskytingsplan - målsettinger for området.

Interne regler.
Forebyggende tiltak for å hindre uakseptable skader og ulemper på andre
samfunnsinteresser (Beiteskader på skog, ulykker på veg og beiteskader på
innmark).

. Utarbeide planer for viltstelltiltak og gjennomføre dette i samarbeid med lokale
aktører (grunneierlag, jeger- og fiskeforeninger, skoler m.m.).

. Valdet har ansvaret for opplæring av jaktlederne.

. Foreta kontroll av at skutte dyr stemmer med tildelt kvote.

. Valdet skal ha oppsynsvirksomhet.

. Samle inn fellngsstatistikk og ((sett elg skjema)) for valdet. Dette skal være sendt
kommunen innen 10 dager etter at jakta er avsluttet. Jf. ((Forskrift om forvaltning
av hjortevilt og bever. Kap. 4. Bestandsplan, fellngstilatelse og rapportering)).
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Jakt/eders ansvar "L

. Ett hvert jaktfeitIlag bør utpeke en ansvarlig jaktleder (ikke lovbestemt).

. Jaktleder har ansvarfor å lede og organisere jaktutøvelsen og påse at
jaktutøvelsen foregår på en human og forsvarlig måte i tråd med gjeldene lover og
forskrifter. Den enkelte jeger er selv ansvarlig for selve jaktutøvelsen.

. Alle som jakter på hjortevilt (elg, hjort og rådyr) skal ha tilgang til prøvet
ettersøkshund til ettersøk av påskutt vilt. Dersom slik hund ikke medføres under

jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang på
ettersøkshund.

Kommunens ansvar

. Forvaltningen har god kunnskap om stammens utvikling gjennom god og
systematisk rapportering Settela. Kunnskap om biologiske og økologiske
virkninger aven stor elgstamme over tid må vektlegges. Av vesentlige andre
interesser kan nevnes beiteskader på skog i vinterbeiteområdene, beiteskader på
innmark om sommeren og materielle skader og personskade på veg. Kommunen
skal utøve en stammevis forvaltning og slik at naturens produktivitet og artsrikdombevares. .

. Bidra til at valdene organiseres som driftsplanområder med gode grenser og med
driftsplan godkjent av kommunen. På noe sikt må driftsplanområdene i
kommunen bli større og bedre arrondert. Dette skal imidlertid skje på et frivillig
grunnlag.

. Forvaltningen skal sikrebestandsstørrelser som medfører athjorteviltikke

forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre. samfunnsinteresser.

. Samle inn og sette sammen registreringer frajaktvaldene, "sett elg skjema".
Dataene skal tilrettelegges slik at de kan brukes til beregning av
bestandsutviklingen i kommunen.

. Informere om utviklingstrekk ¡elgstammen i kommunen som helhet og regionvis.
Grunnlag er registreringerfra '¡sett elg" og eventuelt beregningerpå grunnlag aV
dette.

. Gjennom en dialog med valdeneå utarbeide og revidere mål for viltforvaltningen
for hele kommunen og eventuelt regionen. Bidra til å utvikle
bestandsplanområdenes bestandsplaner.

. Legge til rette for bestandsvis forvaltning over kommunegrensene fordearter
hvor dette er naturlig.

. Tildele kvoter til allevaldmed grunnlag i kommunens målsetting, bestandsplaner
og viltstammens.utviklin . Kvote tildeles enkeltvaldene årlig. For valdmed
bestandsplan tildeles kvote for en periode tilsvarende planens varighet.

. Tilrettelegge for at rapporteringsrutiner og ettersøk skjer som beskrevet j
((Forskrift om utøvelse av jakt og fangst. Kap. 8. Jaktpå og. avliving av storvil));

. Hatilgjengelig mannskap til ettersøkav skadet vilt/fallviltutenom ordinær jakttid.
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Kommunale mål og strategier

Hovedmål

Elgen i Beiarn skal forvaltes med sikte på å opprettholde en stabil, sunn
bestand med høy produksjon og avkastning sett i forhold tilleveområdenes
bæreevne, jord-, skog- og hagebruk (landbruksnæringen) og
trafikkbelastningen.

~ Stabilitet bidrar til å forutsi biologiske forhold, sikre rettighetshavernes og jegernes
interesser, samt å holde kontroll over utviklingen.

~ Sunn bestand er nødvendig for å ivareta dyreetiske hensyn, biologi og
p rod uktivitet.

~ Hvis en får ti en biologisk riktig beskatning vil høy produksjon være en naturlig
konsekvens som også gir grunnlag for næringsutvikling og rekreasjon basert på
bestanden.

~ Leveområdets bæreevne er vektlagt for å bedre å kunne forutse hva endringer i
beitegrunnlaget kan føre med seg av endrede trekkforhold.

~ Skader på landbruksnæringen vektlegges fordi omfanget kan være betydelig
enkelte steder til forskjellge tider.

~ Trafikkbelastningen er vektlagt fordi det har betydning for elgstammens størrelse
og sammensetning.

Delmål Bestandsstørrelse

Elgstammen i Beiarn skal ha så høy tetthet at den kan gi en stabil og god
avkastning, samtidig som dyrenes helse er god og produktiviteten høy.
Skader på landbruksnæringen og trafikkbelastningen skal holdes på et
akseptabelt nivå.

~ Det råder usikkerhet om bestandens størrelse og sammensetning, men den antas
å være på ca 250 vinterelg (2005). Ved politisk behandling av planen ble det
bestemt at vinterbestanden ikke bør overstige 200 vinterelg.

~El-ãKtutlãK på ca 6-5 prosent ungdyr (Kalv og åringer) over6esKafter iKKe

bestanden fordi ungdyr i en bestand er en indikator på produksjonsbestandens
størrelse. Dette er et selvregulerende prinsipp som tilater kommunen å gi nokså
frie total kvote r under forutsetning av at jakta til en hver tid sikrer ungdyrprosenten
i uttaket.

~ På samme måte kan kommunen spile på jegernes evne og vilje ti selv å vurdere
bestanden i løpet av jakta, og regulere det endelige jakttrykket slik at det ka,n
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fungere som en sikkerhetsventil hvis det skulle vise seg at kommunen har satt
kvoten for høyt.

Sett elg pr. jegerdag
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Sett dyr perjegerdag er en indeks utledetfra sett elg og gir uttrykkfor den relative utviklingen i
bestandsstørrelse over tid, men sier ikke noe om det faktiske antallet elg. Samme verdi i to ulike områder kan
tilsvare ulik tetthet som følge av blant annet ulike jaktmetoder og habitat,

Strategier:

. Stabilisere elgbestanden i kommunen gjennom en avskyting med riktig fordeling
på alder og kjønn og antalL.

. Bruke 50 % -regelen begge veier for å justere antall fellingstillatelser.

. Vurdere minstearealet fortløpende og utarbeide ny minstearealforskrift om

nødvendig.

. Vurdere utvidelse av jakttden på selvstendig grunnlag og/eller etter henvendelse

fra valdansvarlig representant.

. Hvert år vurdere å justere antall fellingstillatelser i forhold til løpende informasjon.

. Oppfordre jegerne til ikke å skyte hele kvoten, dersom de under jakta finner grunn

til å tro at det er færre elg enn forventet.

. Gi rettighetshaverne selv mulighet for å fastsette ønsket elgtetthet gjennom

godkjente driftsplaner med tilhørende avskytingsplaner så lenge det er innenfor
ovenfornevnte målsettinger og føringer.

De/må/ kondisjon/produktivitet

Elgen skal ha en kondisjon og produktivitet minst på dagens nivå.
Slaktevektene på kalv og ungdyr skal bli høyere.

Strategier:
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. Oppfordre til tiltak i skogbruket som gir økt kvalitetsbeite.

. Oppfordre til selektiv avskyting på små kalverIsvake dyr.

. Det skal tas hensyn til "skrapdyr" og dyr med svært lave vekter i

kvotefastsetlelsen. Rettighetshaverne gis anledning til å ta disse med på kvoten,
men registrere dem som yngre dyr. Kalver under 35 kg slaktevekt vil ikke belastes
kvoten (gjelder kun bestandsplanområder) Det er da et vilkår at fellngen varsles
kommunal viltmyndighet innen utløpet av påfølgende dag skytingen fant sted og
at hele slaktet framvises for kontrollveiing.

. Evaluere utviklingen avkondisjon/produktivitet gjennomSett Elg og innrapportere

slaktevekter hvert år.

. Resultatene fra Sett Elg skal bli tilgjengeliggjort for rettighetshaverne/jegerne
snarest mulig etter endt jakt.
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Utviklingen islaktevekter hoshalvannetåringerkan indirekte være etuttrykkfor endringer ikondisjoneni en
elgbestand Hva som er. "naturlige" slaktevekter avhenger av områdetshabitatkvaliteter, det viktige er derfor å
se på utviklingen i gjennomsnittsvekter over flere år.
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Utviklingen i slaktevekter hos kalv kan indirekte være et uttrykkfor endringer i kondisjonen i en elgbestand Hva
som er "naturlige" slaktevekter avhenger av områdets habitatkvaliteter, det viktige er derfor å se på utviklingen
i gjennomsnittsvekter over flere år.

Delmål kjønn- og aldersfordeling

Elgstammen skal ha en kjønn- og alderssammensetning som gir en høyere
produksjon enn det som tilfeldig avskyting vile gitt. Det bør ikke være mer
enn 2 - 3 kyr per okse i stammen.
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200 2003 200 200 200 2007 200 200 2010 2011

Sett ku per okse er en indeks utledet fra sett elg og gir uttrykk for bestandens kjønnssammensetning. Det er noe
usikkert hvor godt indeksen gjenspeiler detfaktiske kjønnsforholdet i bestandenfordi sannsynlighetenfor å
observere okse og ku kan være ulik. Selv om dette er tilfelle antar vi at indeksen vil gjenspeile utviklingen over
tid
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Sett kalv pr, ku
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Sett kalv per ku er en indeks utledet fra sett elg, og gir uttrykkfor hvordan produksjonen i elgbestanden utvikler
seg. Etter som eldre dyr er mer produktive enn yngre kyr, kan endringer i rekrutteringsratene skyldes både
endringer ifekunditet (produktivitet), gjennomsnittsalder eller begge deler.
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Sett kalv per kalvku (tvilingraten) gir uttrykkfor hyppigheten av tvilingfødsler i bestanden, og gir også et bilde
på alderssammensetningen av kyr. Dersom en stor andel av kyrne som sees har tvillingkalver tyder det på at en
stor del av kyrne er 4 år eller eldre. Indeksen kan variere mellom L - 2, hvor L betyr at ingen kyr har blitt
observert med tvillngkalver, mens 2 betyr at alle kalveførende kyr har blitt observert med tvilingkalver.
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~ En høy andel ungdyr i jaktuttaket sikrer en bedre kontroll med utviklingen i
bestanden og bevarer høy produksjon. Av denne grunn skal uttaket av voksne kyr
helst ikke overstige 15 %. Stabilitet er viktig fordi det ofte vil ta lang til fra en
hendelse inntreffer og til en ser konsekvensene for elgstammens utvikling. Hvis
en ønsker å redusere eller øke tettheten av elg er det viktig med jevn
nedgang/oppgang. Et høyt uttak av ungdyr vil også medføre at en stor andel av
de elgkyrne som er på et begrenset vinterbeite føder mange kalver påfølgende
sommer. Likedan vil et høyt uttak av kalv i forhold til ungdyr innebære høyere
produktivitet i stammen (flere rekrutteres opp i kalvproduserende årsklasser), og
at det blir lettere å få et mer riktig uttak hva gjelder kjønn. Høyt uttak av kalv
reduserer også indirekte faren for å skyte kua fra kalven.

~ Når en starter opp en planperiode må en alltid starte med en høy ungdyrprosent
fordi det motsatte vil føre til at en tar ut produserende dyr som skal heve
ungdyrprosenten det påfølgende år.

~ Undersøkelser har vist, og de fleste jegere har erfart at det er mye lettere å se
elgkuer enn elgokser i jaktperioden. Dette er ikke bare knyttet opp til skjev
kjønnfordeling i bestanden, men oksene kommer ikke like ofte ut på Iysninger i
skogen og gjør seg synlig. Det kan derfor være aktuelt å kompensere verdiene fra
Sett Elg - skjemaene noe når en vurderer ku/okseforholdet.

Strategier:

. Fordeling på kjønn og alder i uttaket:

Maks 20 % voksen ku.
Maks 25 % voksen okse.
Minimum 60 % ungdyr.
Ungdyrprosenten skal sees på som et gjennomsnitt over hele
bestandsplanperioden, men det skal tilstrebes et minst mulig årlig avvik.
Den totale fordelingen av felte dyr skal ikke overstige 60 %, av noe kjønn.

. Fellingstillatelser skal i størst mulig grad være basert på bestandsplaner, der det
gir en forvaltningsmessig gevinst.

. Overnevnte fordeling skal legges til grunn ved utarbeidelse av bestandsplaner.

. Vektgrenser og klausuler om å felle piggokser skal ikke være en del av den

kommunale forvaltningen (vektgrenser er ikke hjemlet i lov/forskrift og kan derfor
ikke benyttes).

Delmål organisering/bestandsplaner/kontroll

Elgforvaltningen i Beiarn skal ha en god organisering og i størst mulig grad
være basert på godkjente flerårige bestandsplaner. Det skal være etablert
kontrollordninger .

Strategier:

. Kommunen skal stimulere rettighetshaverne til å utarbeide flerårige
bestandsplaner.

. Ved godkjenningen forutsetter kommunen at:
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Bestandsplanen gjelder for 3 år.
- Avvik blir rettet opp innen utgangen av planperioden.

Bestandsplanen inneholder bindene formuleringer om tiltak som skal sikre et
kjønnsmessig balansert uttak av åringer.
Kontrollordninger for felte dyr nedfelles ¡bestandsplanen.

· Ved utarbeidelse av bestandsplaner oppfordrer kommunen til at:

Det holdes igjen noen voksne dyr som kan brukes som buffer for å dempe
skadevirkninger ved å skyte grensetilfeller av ungdyr.
Ungdyr skytes først i den grad det er praktisk mulig.
Det brukes et prissystem som stimulerer til riktig avskyting i forhold til kvalitet
på dyrene, kjønn- og aldersfordeling og totalt uttak.
Det kan felles kalv/ungdyr i stedet for voksne dyr av begge kjønn.
Rettighetshaverne utarbeider gode prinsipper for å redusere feilskyting, og at
eventuell feilskyting kan rettes opp innenfor bestandsplanens rammer.

- Tildeling mellom jaktfelt blir gjort med en mest mulig lik prosentfordeling, men
at det kan tas lokale hensyn ved for eksempel beiteskader.

- Jaktlagene skal informeres om prinsippene og konsekvensene av den

avskytingspolitikken som bestandsplanområdet har valgt, særlig hvorfor det er
viktig med høy beskatning av kalvlårringer.

. Ved større awik eller mislighold av avtaler vil kommunen for de påfølgende år
tildele de enkelte parter fellingstillatelser enkeltvis etter forskriftens § 15, målrettet
avskyting. Kalveandelen skal da være så høy at en sikrer tilstrekkelig vern av
produksjonsdyrene og begrensninger i hanndyruttaket. Kalveandelen vil da
normalt bli minst 50 %.

Det regnes aldri som avvik dersom det felles yngre dyr enn det som er vedtatt
i bestandsplanen og plan for årlig avskyting.
Det kan felles inntil 2 dyr mer i storvaldet et enkelt år enn det årsplanen viser.

- Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote bort. Overskredet kvote siste år i
planperioden anses som feilskyting og inndras ti fordel for kommunens
viltfond .

. Vald som tildeles fellingstilatelser etter § 15 skal ha en kalveandel på minst 50 %,
om nødvendig utjamnet over flere år. Hvis valdet unndrar å felle en vesentlig del
av kvoten som kalv skal kalveandelen de påfølgende år økes.

. Stikkprøvekontroll skal gjennomføres. Melding om felte dyr sendes kommunen
etter nærmere frister på egne rapporteringsskjema.

. Kommunen kan pålegge valdet å framlegge kjønnsorganer for kontroll. Kjever
skal sendes kommunen i reinskrapet og tørket stand dersom kommunen
bestemmer det.

. Der kommunen finner at bestandsplanen har gode nok intern-kontrollrutiner, vil
kommunen begrense sin kontroll til stikkprøver hvor en forhåndsvarsler valdet
minst 10 dager på forhånd
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