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SØKNAD OM GODKJENNING AV NY BESTANDSPLAN FOR ELG I SØRLI 

TILDELINGSOMRÅDE 

 
 

Vedlagte dokumenter: 

Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg i Sørli Tildelingsområde 

Bestandsplan for elg i Sørli tildelingsområde 2017- 2020 

 

Ikke vedlagte dokumenter: 

Handlingsplan for viltforvaltning i Lierne kommune 2017-20 (arkivsak: 16/6051) 

 

Hjemmel for behandling: 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) § 15-16 

Delegeringsreglement for Lierne kommune § 20, pkt 1. 

 

Saksopplysninger: 

Sørli tildelingsområde søker om godkjenning av ny bestandsplan for perioden 2017-20. 

I Følge Hjorteviltforskriften skal bestandsplaner inneholde følgende: 

- Mål for bestandsutviklingen i samsvar med kommunens mål (Handlingsplan for viltforvaltning 

i Lierne kommune 2017-20) 

- Plan for årlig avskytning minimum med fordeling på kalv, voksne hanndyr og voksne hunndyr 

 

I følge hjorteviltforskriften skal kommunen informere bestandsplanområdene om mulighetene til å 

overføre fellingstillatelser mellom år. 

 

Kommunen har i forbindelse med denne søknaden vurdert mål og tiltak i Sørli tildelingsområde for 

forrige planperiode (2013-16) opp mot foreliggende sett- elg- og fellingsdata for perioden. Videre er 

mål og tiltak i omsøkt plan vurdert opp mot kommunens overordnede mål, og erfaringer fra forrige 

planperiode. 

 

Vurdering: 

Sørli tildelingsområde har utarbeidet en god og grundig plan der alle formelle krav, jf 

Hjorteviltforskriften, er oppfylt. 

 

Vurderinger til forrige plan 2013-16.  

Det er viktig å vurdere forrige planperiode for å se om målene her er oppnådd, og om tiltakene har 

fungert i forhold til målsetningen. Dette kan gi grunnlag for å si hvor det bør være fokus under 

kommende planperiode. 

 

Sett elg pr jegerdagsverk 2013- 2016: 
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Mål for perioden: stabiliseres på 2012- nivå (0,51 sett elg pr. jegerdagsverk) 

 

Resultat: 
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Gjennomsnitt sett elg pr. jegerdagsverk = 0,54 

 

 

Kjønnssammensetning 2013- 2016: 

Mål for perioden: skal ikke over stige 2,1 ku pr. okse i snitt i perioden 

 

Resultat: 
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Gjennomsnitt sett ku pr. okse for perioden = 1,9 

 

 

Produksjonsrater 2013-16: 

Mål for perioden: ikke under 0,65 sett ku pr. kalv i snitt i perioden. 

Mål for perioden: ikke under 1,25 sett ku pr. kalvku i snitt i perioden. 

 

Resultat: 
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Gjennomsnitt sett kalv pr. ku for perioden = 0,61 (0,64 sett kalv/ku for perioden 2004- 2016). 
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Gjennomsnitt sett kalv pr. kalvku for perioden= 1,25  

 

Slaktevekter kalv 

Mål for perioden: ikke under 65 kg i snitt i perioden. 

 

Resultat: 
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Snitt slaktevekt kalv for perioden = 67,3 kg 

 

 

Slaktevekter ungdyr (1,5 år) 

Mål for hanndyr (blå) i perioden: ikke under 140 kg i snitt i perioden 

Mål for hunndyr i perioden: ikke under 135 kg i snitt i perioden 

 

Resultat: 
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Snitt slaktevekt ungdyr i perioden = 147 på hanndyr og 136 på hunndyr 

 

Oppsummert planperiode 2013-16. 

 

- I sett elg pr jegerdagsverk 2013- 2016 er det en oppgang (0,54 i snitt) noe som indikerer en 

liten økning av bestanden i forhold til 2012 nivået. Målsetningen var å stabilisere bestanden på 

2012- nivå, ca 0,51.  

- Kjønnssammensetningen 2013- 2016, 1,9 sett ku pr okse, er å anse som stabilt og den har holdt 

seg i henhold til målsetningen i perioden. 

- Produksjonsraten kalv/kalvku (1,25) er også i henhold til målsetningen (1,25), dog med en 

negativ tendens, i perioden.  



 Arkivsak  17/1850 
 SØKNAD OM GODKJENNING AV NY BESTANDSPLAN FOR ELG I SØRLI TILDELINGSOMRÅDE  
 

 Side 5 av 6 

- På Kalv/ku- raten (0,61) er det en nedgang (-0,04), samt at den er lavere enn målsetningen 

(minimum 0,65) for perioden. 

- Slaktevekter kalv er over målsetningen på 65 kg i snitt for perioden. Slaktevekter ungdyr (1,5 

år) er også over målsetningen for perioden. 

 

Etter en helhetlig vurdering har Sørli TO stort sett nådd sine mål for planperioden 2013-16. Likevel vil 

rådmannen påpeke at sett kalv/ ku er under målsetningen i bastandsplanen og i kommunens 

handlingsplan for viltforvaltning. Omsøkte bestandsplan bør derfor ha målsetninger og tiltak som vil 

ivareta dette. 

 

Vurderinger til omsøkt bestandsplan 2017-20: 

 

Mål Bestandsstørrelse, sett elg pr jegerdagsverk. 

- Sett elg pr jegerdagsverk skal stabiliseres på 2016- nivået, dvs. 0,59 (0,6) elg pr jegerdagsverk.  

Måltallet anses å være i henhold til kommunens Handlingsplan for viltforvaltning. 

 

Mål kjønnssammensetning, sett ku pr. okse  

- Sett ku pr. okse skal ikke overstige 2 i snitt i perioden  

Måltallet anses å være i henhold til kommunens Handlingsplan for viltforvaltning, herunder å sikre 

gode avlsdyr fremover. 

 

Mål produksjonsevne, sett kalv pr ku og sett kalv pr kalvku. 

- Sett kalv pr ku skal minst være 0,65 i snitt i perioden. 

- Sett kalv pr kalku skal minst være 1,30 i snitt i perioden. 

Måltallene anses å være i henhold til kommunens Handlingsplan for viltforvaltning, og vil ivareta 

utfordringen knytet til nedgangen i produksjonsindeksene i forrige planperiode. Gjennomsnittlig 

indekser for forrige planperiode er 0,61 sett kalv pr. ku, og 1,25 sett kalv pr. kalvku. 

 

Mål slaktevekter/kvalitet 

- Gjennomsnittlige slaktevekter skal minimum være: 

o 70 kg på hannkalv 

o 65 kg på hunnkalv 

Måltallet anses å være i henhold til kommunens Handlingsplan for viltforvaltning. 

 

Tiltakene. 

Jaktuttaket: 

Det årlige jaktuttaket økes fra 230-240 til 240-260 dyr i året.  

Rådmannen anser økningen som fornuftig for å nå målene satt for Sett kalv pr ku og Sett kalv pr 

kalvku (produksjonsratene). Sørli TO forventer en fellingsprosent på 90, og har derfor behov for 290 

dyr i årlig tildeling. Dette vil gi rom for justeringer dersom man ser at uttaket må justeres ytterligere 

for å nå målene. 

 

Uttak fordeling kjønn og alder: 

Kalv og ungdyr:  Min 65 % av totalt uttak. 

Kalv:    Min 40 % av totalt uttak. 

Eldre ku:   Min 10 % og maks 15 % av totalt uttak. 

Eldre okse:   Maks. 20 % av totalt uttak. 

Planen oppfordrer til å ta ut kviger fremfor 1,5 årig okser. 

 

Et høyt uttak på kalv og ungdyr vil trolig begrense tilveksten i bestanden. Noe som er i tråd med 

målene til bestandsplanen, samt kommunens mål.  
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Handlingsplan for viltforvaltning sier: for å bevare/ opprettholde kjønnsbalansen (maks. 2 kyr/okse), 

skal det tas ut min. 40 % kviger av felte 1,5 åringer.  

Omsøkte bestandsplanen har som tiltak å: oppfordre til at 1,5- åringer tas ut som kviger. Siste 

planperiode lå andelen felte kviger på 33 % i gjennomsnitt av felte 1,5- åringer i Sørli TO. Rådmannen 

er derfor usikker på om dette tiltaket vil være tilstrekkelig for å ivareta kommunens mål om maks. 2 

sette kyr pr. okse. 

 

Det legges opp til at det kan tas ut dobbelt så mange eldre okser (maks. 20 %) som kyr (min. 10  %). 

Sørli har lenge hatt denne praksisen uten at det er dokumentert en økende kjønnsskjevhet. Det antas at 

denne trenden fortsetter. Årlig overvåkning av bestanden vil fange opp trender som tilsier noe annet. 

 

Overføring av fellingskvoter mellom år. 

Erfaringer i kommunen tilsier at det ikke er behov for å overføre fellingskvoter fra et år til et annet. 

Kommunen mener dette er fordelaktig for forvaltningen og for rettighetshaverne. Det betyr at 

bestandsplanleggingen er god og presis, og at det ikke foreligger forhold som tilsier at det er 

nødvendig.  

Dersom det i unntakstilfeller, med hensyn til bestands- og samfunnsmessige forhold, blir nødvendig 

med slik overføring, anbefaler rådmannen at dette skal være mulig. Videre anbefales det at kommunen 

utarbeider kriterier for når det kan søkes om overføring fra et år til et annet. 

 

Rådmannens forslag til 

 

VEDTAK: 

 

Viltnemnda godkjenner Bestandsplan for elg i Sørli tildelingsområde 2017- 2020 med følgende 

forutsetning: 

- Dersom kjønnssammensetningen overskrider 2 kyr pr okse (sett- elg), skal min. 40 % av uttaket 

på ungdyr (1,5 år) være kviger. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Lierne viltnemd den 09.05.2017 sak 5/17 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Lierne viltnemds vedtak: 

 

Viltnemnda godkjenner Bestandsplan for elg i Sørli tildelingsområde 2017- 2020 med følgende 

forutsetning: 

- Dersom kjønnssammensetningen overskrider 2 kyr pr okse (sett- elg), skal min. 40 % av uttaket 

på ungdyr (1,5 år) være kviger. 

 

 


