
Styrets VEDTAK, 30. mai 2018 
 
Etter innspill fra årsmøtet 2018 gir styret i Sørli tildelingsområde følgende anbefaling: 
 

1. Styret i Sørli tildelingsområde anbefaler fellingskvoter for 2018 i henhold til vedlagt 
tabell. Med sikte på å redusere elgstammen i forhold til beitegrunnlaget, har styret økt 
kvotene med 15 elger i forhold til 2017. Økningen er jevnt fordelt etter areal på 
privaten, uten differensiering på høg- og lågproduktive områder. På 
statsallmenningene anbefaler styret samme kvoter som i 2017.  
 

2. Med sikte på å redusere gjennomsnittsalderen på elgkuene og dermed øke kuenes 
produktivitet, anbefaler styret å øke andelen eldre ku (2,5 år eller eldre) i uttaket fra 
ca. 8 % til ca. 11 %. I tillegg er ordlyden om hvor mange kuer som kan skytes endret 
fra kan til bør. Ved uttak av eldre ku bør svært gamle kyr ha prioritet. Veiledende 
tommelfingerregler kan være:  
 

a. Enslig ku tidlig i jaktperioden kan være i uproduktiv alder (ung eller gammel). 
Det anbefales derfor å felle enslig eldre ku tidlig i jakta.  
 

b. Ku med to kalver er sannsynligvis i sin mest produktive alder og bør spares.  
 
For å måle om dette tiltaket har ønsket effekt, arbeides det med å få på plass 
finansiering av aldersbestemmelse av skutte elgkuer ved tannsnitting. Jaktlagene bes 
derfor om å ta vare på kjever fra kviger og eldre kuer for eventuell innlevering for 
aldersbestemmelse.  
 

3. Med sikte på å redusere jaktas forstyrrelse på elgens brunst og parring, oppfordres 
jaktlagene til å delta i en frivillig fellesaksjon med redusert jakt i 10 dager i 
brunstsesongen. Utmarkslagene for elgjakt bestemmer selv når i perioden 25. 
september til 10. oktober de vil gjennomføre 10 dager redusert jakt. Utmarkslagene for 
elgjakt bestemmer også selv hvordan de vil redusere jakta. Aktuelle tiltak kan være 
opphold i jakta (enten sammenhengende dager eller spredte dager), jakt med andre 
jaktformer enn laushund, lavt jakttrykk (få jegere pr. dag og/eller pr. km2, få 
jegertimer pr. dag og/eller pr. km2), osv.  
 

4. Med sikte på å øke andelen store okser elgbestanden under brunstsesongen, 
oppfordres jaktlagene til frivillig å vente med å skyte store okser (>200 kg og/eller 
>10 spir) til etter 7. oktober.  
 

5. Erfaringer med oppfordringene i punktene 3. og 4. evalueres av årsmøtet 2019. 
 


