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Saksopplysninger:
I 2018 gjennomførte Faun naturforvaltning en elgbeitetaksering på oppdrag for Lierne kommune.
Resultatet viste at beitetrykket totalt sett er moderat, men de viktigste vinterbeite- artene rogn osp og
selje (ROS) er kraftig overbeitet.
Beite- rapporten anbefaler en bestandsreduksjon for å stanse de negative trendene i kondisjon og
produksjon, og bedre elgbestandens kondisjon på sikt. Helt konkret anbefaler rapporten å redusere
bestanden ned til nivået tilsvarende midten av 1990- tallet, ved øke total avskytning og å øke andelen
eldre kyr (2,5 år) i avskytningen. Sistnevnte tiltak vil ifølge rapporten, bidra til en raskere respons i
bestandsreduksjonen.
Vurdering:
Kommunen har sett de negative trendene i produksjonsratene og kondisjon over tid, og dette var
hovedgrunnen til at det ble igangsatt en beitetakst. I tillegg er det lenge siden (15 år) siste beitetakst ble
gjennomført.
En beitetakst gir et blide på elgtettheten sett i forhold til næringstilgangen. Slik rådmannen ser det så
sier elgbeite- rapporten at det er en for høy elgtetthet i forhold til næringstilgangen. Det er videre stor
sannsynlighet for at dette er årsak til at vi i dag ser negative trender i kondisjon og produksjon.
Med bakgrunn i disse vurderingene mener rådmannen det er fornuftig å foreta en bestandsreduksjon
tilsvarende det som rapporten tilråder. Herunder med økt avskytning og økt andel eldre kyr i uttaket.
Rådmannen frykter at dersom elgbestanden får fortsette å utvikle seg slik den gjør i dag, er det
sannsynlig at produksjonsratene og kalvvektene vil avta ytterligere.
Rapporten fra Faun mener at en reduksjon fra 0,07 til 0,05 felte elg pr jegerdag (nivå medio 1990tallet) vil legge grunnlaget for et bærekraftig beitetrykk. Dette er den beste tilgjengelige kunnskapen
som kan legges til grunn når det skal iverksettes tiltak, og det anbefales derfor at denne tilrådningen
følges.
For å nå målet med 0,05 felt elg pr jegerdagsverk bør avskytningen, i lys av siste års økning i
avskytningen, økes ytterligere til minimum 500 elg i året. Siste års gjennomsnitt er 430 felt elg i året
(247 i Sørli TO og 183 i Lierne BO).
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Elgbeiterapporten anbefaler at avskytningen økes mer i Lierne Bestandsplanområde (BO) enn i Sørli
Tildelingsområde (TO), da det i norddelen av kommunen er tettere elgbestand/større beitetrykk.
Rådmannen anbefaler derfor at avskytningen økes med minimum 35 dyr i begge områdene. Når Sørli
TO. i utgangspunktet er større / har større tildeling, betyr dette at økningen blir størst i Lierne BO.
Med bakgrunn i disse vurderinger samt at fellingsprosenten i snitt er 87 % de siste år, anbefales det at
det gis fellingstillatelser på minimum 319 elg til Sørli TO og minimum 246 elg til Lierne BO.
Videre mener rådmannen at tilrådningen med økt andel eldre ku i uttaket vil bidra til en raskere
respons på bestandsreduksjonen. I gjeldende bestandsplaner er det lagt opp til om lag 15 % eldre ku i
avskytningsplanene. Rådmannen anbefaler derfor at andelen avskytning av eldre ku økes til 20%.
Dette får innvirkning på fordelingen av de øvrige alders- og kjønnskategoriene. Rådmannen ser for seg
følgende fordeling i avskytningen:
Eldre Ku (2,5 år)
20 %
Eldre Okse (2,5 år)
20 %
Kalv og Ungdyr:
60 %
Effekten av tiltakene må evalueres, og gi svar på om målet med bedre elgbeite og bestandskondisjon er
nådd. Rådmannen ser for seg å gjøre opp en status årlig, men at en grundig evaluering med ny
beitetakst bør tas i løpet av 4-6 år.
Rådmannens forslag til VEDTAK:
Viltnemnda i Lierne kommune henstiller bestandsplanområdene å revidere sine bestandsplaner etter
følgende:
1. Årlig tildeling økes til minimum 246 dyr i Lierne B.O., og minimum 319 dyr i Sørli T.O.
2. Avskytningsplanene justeres til følgende:
Eldre Ku (2,5 år)
20 %
Eldre Okse (2,5 år)
20 %
Kalv og Ungdyr:
60 %
Begrunnelse:
- Elgbeitetakseten fra 2018 dokumenterer at det er en for høy elgtetthet i forhold til
næringstilgangen.
- Dersom elgbestanden får fortsette å utvikle seg slik den gjør i dag er det sannsynlig at
produksjonsratene og kalvvektene vil avta ytterligere.
- 0,05 felte dyr pr jegerdag (nivå medio 1990- tallet) vil sannsynlig legge grunnlaget for et
bærekraftig beitetrykk.
Behandling/vedtak i Lierne viltnemd den 14.03.2019 sak 2/19
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Lierne viltnemds vedtak:
Viltnemnda i Lierne kommune henstiller bestandsplanområdene å revidere sine bestandsplaner etter
følgende:
1. Årlig tildeling økes til minimum 246 dyr i Lierne B.O., og minimum 319 dyr i Sørli T.O.
2. Avskytningsplanene justeres til følgende:
Eldre Ku (2,5 år)
20 %
Eldre Okse (2,5 år)
20 %
Kalv og Ungdyr:
60 %
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Begrunnelse:
- Elgbeitetakseten fra 2018 dokumenterer at det er en for høy elgtetthet i forhold til
næringstilgangen.
- Dersom elgbestanden får fortsette å utvikle seg slik den gjør i dag er det sannsynlig at
produksjonsratene og kalvvektene vil avta ytterligere.
- 0,05 felte dyr pr jegerdag (nivå medio 1990- tallet) vil sannsynlig legge grunnlaget for et
bærekraftig beitetrykk.
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