
 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 
 
 

 

    
Postadresse: Besøksadresse:  Telefon:  0 
Kommunehuset, Garu 8 Kommunehuset, Gargu 8    
9161 BURFJORD    
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
«REF» 2018/199-9 380/2019 K40 18.02.2019 

 

Referat fra møtet om elgforvaltning 14. februar 

Tid: 14.02.2018 
Sted: Kommunehuset, Burfjord 
 
Årets jaktsesong i valdene 
 

 Valan:  
o Generelt mye elg 
o Kvoten ble felt før 31. oktober. Utvidet jakttid er ikke nødvendig. Det er også mest 

hensiktsmessig og trivelig å jakte før det blir frost og snø. 
o Negativ til skyting av kyr 

 Rødberg: 
o Generelt lite elg i dette valdet.  
o Det kom noen dyr helt på slutten. 

 Alteidet N: 
o Jakta gikk fort og greit. Ikke behov for utvidet jakttid. 
o Bestanden har gått noe opp, men fortsatt lite dyr om vinteren. Rådyr observert. 

 Alteidet S:  
o Så flere dyr i år. Bestanden har gått noe opp. 
o Området er tomt for elg i en periode etter reinflyttinga 
o Veldig fornøyd med lenger jakttid.  

 Meiland: 
o Generelt mye dyr. Litt lite kyr. 
o Driver stort sett med jakt i helgene. Greit å ha lenger jakttid.  

 Svanefjellet: 
o Mye dyr i starten, men ellers lite. Sparte ett dyr fra kvota pga. liten bestand. Kom litt på 

slutten igjen. 
o Bestanden har gått tilbake.  

 Badderen: 
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o Bra med dyr i år.  
o Reinflyttinga er ei utfordring for jakta.  

 Burfjorddalen: 
o Bestanden er gått kraftig tilbake. Ser vesentlig færre dyr enn før om årene, sparte ett dyr 

fra kvota pga. liten bestand. Fortsatt lett å få tak i kvoten innen 1. november.  
o Ønsker at dette elgmøtet kan flyttes til etter 15. februar av hht. Jervejakta. 

 Kjosen,Kviteberg,Stajord:  
o Lite dyr. Etter reinflyttinga er det ikke observert dyr. 
o Stamkyrne er tatt ut for noen år siden.  

 
 Reinflytting 
Reinflyttinga skaper uro og forstyrrelser i mange vald. Lenger jakttid gjør at dette er et mindre 
problem. Det er likevel uhøvelig at man ikke vet når det skjer, og man får ikke planlagt jakta på 
en god måte. Det er også ubehagelig med lavtflygende helikopter. Det er ønske om at 
reinbeitedistriktene kommuniserer ut når de skal ha flytting gjennom de ulike områdene på 
høsten. Det forsøkes på å invitere aktuelle reinbeitedistrikter til møtet neste år. 
 
Bestandsplanarbeid 
I dag er det bare jaktfeltene på Alteidet som er underlagt grunneierstyrt forvaltning med egen 
bestandsplan. Hjorteviltforvaltningen i Norge legger opp til at bestandsplanlegging skal være 
normalmodellen, og direktetildeling fra kommunen skal være unntaket. I Kvænangen har det 
vært snakka om å utvide bestandsplanområdet fra Langfjord-Alteidet videre innover i 
kommunen. Det har også vært snakka om å etablere andre bestandsplanområder. I 
hjorteviltforskriften er det krav om at et bestandsplanområde skal dekke mest mulig av en 
delbestand sitt årsbeiteområde, og det skal være minimum 20 ganger minstearealet. Med den 
topografien vi har, så er det krevende å få til så store områder. Det viktigste er å få til 
hensiktsmessige forvaltningsenheter.  
 
Fordelene med grunneierstyrt forvaltning gjennom bestandsplanlegging er at grunneierne får 
større innflytelse på hvordan elgen forvaltes. Det gir også en større fleksibilitet. Målsetninger, 
avskytningsplan og andre regler for området skal nedfelles i en bestandsplan. Dermed kan eierne 
avklare dette på en demokratisk måte i forkant. Eksempler på dette kan være fordeling av kvoter, 
regler for samjakt, regler for overflytting av kvote mellom år ol. Kort sagt så kan man i et 
bestandsplanområde diskutere elgforvaltning, og man kan gjøre noe med det! 
 
Representantene fra valdene hadde en god debatt om fordeler og ulemper med å endre 
forvaltningsmodellen. Generelt sett så er det enighet om at det vil gi større frihet og fleksibilitet. 
Utfordringene ligger i at det blir noe mer byråkrati som tilfaller grunneierne, og det kan være 
vanskelig å bli enig i visse situasjoner.     
 
Jaktfeltene på Alteidet er bra fornøyd med arbeidet som er gjort der i første fireårsperiode. Det er 
litt uenigheter om jaktregler, men det løses i dialog. Kommunikasjonen og organiseringen av 
arbeidet er bra. FeFo har nå sagt at de ikke vil utvide bestandsplanområdet lenger inn i 
Kvænangen.  
 
Kvænangen kommunen oppfordrer grunneierne til å tenke videre på dette, og finne løsninger 
som kan resultere i at vi får etablert grunneierstyrt, bestandsplanbasert forvaltning også i resten 
av kommunen. 
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Nøkkeltall 
Tellende areal som er med i elgvald i Kvænangen er oppgitt til 294695 dekar. Oppmålingene er 
gamle inneholder muligens en del feil og ulikheter, og det er gjerne lurt å måle opp arealene på 
nytt. I den forbindelse vil det også være riktig å gjøre en vurdering av avgrensning mot fjellet. 
Denne har gjerne endret seg i takt med stigende skoggrense og tettere elgbestand.  
Minsteareal 

1. K.grense Meiland-Valan-Navit-Kvænangsbotn til og med sør for Kjækanelva – 10 000 
daa 

2. Resten av kommunen – 7 000 daa  

Dette samsvarer ikke helt med bestandssituasjonen, og det bør gjerne endres på. Valdene på 
Meiland og Valan mener dette er urettferdig. Det er også stort avvik i forhold til 
bakgrunnsarealet for kvotene i Oksfjord som ligger på 2500 dekar.  Kommunen bør vurdere å 
endre forskriften om misteareal. Sannsynligvis vil det være riktig å ha samme areal i hele, men 
det må vurderes i prosessen.  
  
Rapportering-Bruk www.settogskutt.no 
Det ble orientert om kravet til rapportering av sett elg og fellingsresultat som er seinest 14 dager 
etter jakta. Det enkleste for alle parter er å benytte nettportalen www.settogskutt.no .    
 
Kvotefordeling og Fellingsresultat 2018 
Kvote i 2018 på 41 dyr    
42% - 17 kalver   
29 % - 10 kyr   
29 % - 14 Okser   
 

 
Fellingsprosenten gikk opp i 2018. Sannsynligvis henger dette sammen med lenger jakttid. Det 
vil være av stor interesse for neste års tildeling å se hvor mye som er felt etter 1. november. På 
tross av lavere bestandsnivå i Burfjordområdet så har de flest valdene opplevd flere dyr under 
jakta i 2018 enn i 2017.  
 
Det er flere problemstillinger knytta til kvotetildeling og avskytingsmønster som ble drøfta i 
møtet. 

 Kalveskyting: 
o Jakt på kalv kan være vanskelig. Derfor er det i enkelte vald ikke ønskelig at så stor del av 

kvoten tildeles som kalv. 
o Omfattende kalveskyting gir lite 1 ½ åringer året etter.  
o Felling av kalv fra kua tidlig i jakta fører til at kua (som er produktiv) gjerne blir skutt da 

man tror det er ei ku uten kalv. 
o Felling av kalv kan gjerne være eneste fornuftige alternativ dersom man har et område 

med svak «grunnstamme» i den lokale bestanden. De andre kategoriene bør spares. 

http://www.settogskutt.no/
http://www.settogskutt.no/
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 Det er viktig med en «grunnstamme» med voksne kyr og tilstrekkelig antall voksne okser for å ha 

en produktiv bestand. Man bør derfor være varsom med å ta ut for mange gamle dyr. Det er en 
balanse i kjønnsfordelinga av han og ho som blir født. Over tid må derfor uttaket være balansert.     
 

 Ved direktetildeling skal kommunen fordele kvoten på et gitt antall fordelt på kategoriene 
kalver, voksne hodyr (1 ½ år og eldre) og voksne hanndyr (1 ½ år og eldre). 1 ½ -åringene tildeles 
derfor som voksne dyr i kvoten. Det er ønskelig at mest mulig av voksenkvoten tas som 1 ½ -
åringer. Kommunen opplyser også om dette i tildelingsbrevet. I vald med bestandsplan kan 
valdet bestemme mer detaljert avskytingsprofil.  
 

 Generelt sett så ønsker de enkelte valdene å forvalte elgen på en bærekraftig måte. Det ble 
nevnt mange eksempler på dette. Herunder sparing av viktige individer av produktive kyr og 
voksne okser.  
 

Krypskyting 
Ulovlig felling pågår sannsynligvis i noen grad, men i mindre grad enn tidligere.      
 
Slaktevekter 
Slaktevektene går nedover. Det er også færre tvillingkalver nå enn tidligere. 
  
 
Kvænangen kommune fikk god tilbakemelding om å holde et slikt møte, det er viktig å komme 
sammen og kunne se en helhet av elgforvaltningen. Vi observerte at dette var gjensidig. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
e-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
 
 
 
 
 


