
Fellingskvoter elg 2019 og 2020 – Sørli tildelingsområde 
 
 
Vedtak i Årsmøtet i Sørli tildelingsområdes den 18.03.2019. 
 
1. Saksopplysninger 
Viltnemda i Lierne kommune har sendt en henstilling til Sørli tildelingsområde om å øke 
antall elg i tildelingen og øke andelen ku i jaktuttaket. Bakgrunnen for denne henstillingen er 
resultatene fra elgbeitetaksten som ble utført i Lierne sommeren 2018 og takstens 
anbefalinger om å redusere elgstammen i Lierne til et bærekraftig nivå. Viltnemda ønsker å 
redusere elgstammen til ca. 1995-nivå (målt med skutt elg pr. jegerdag).  
 
2. Antall elg 
 Årsmøtet i Sørli tildelingsområde beslutter å øke den totale fellingskvoten med 20 dyr i 
forhold til 2018, til 246 dyr. Årsmøtet fordeler denne fellingskvoten på utmarkslagene for 
elgjakt med 1 elg pr. 1 840 dekar tellende areal og bruker vanlige avrundingsregler for å 
kunne tildele hele elger: 
 
Utm.lag for elgjakt  Tellende areal i dekar  Antall elg 2019 Antall elg 2020 
Tissvasskog                         16 832                             9                             9  
Aunet kom.skog 20 717                          11                           11  
Aunet privat 41 886                          23                           23 
Aspneset 29 924                          16                           16  
Totland 29 653                          16                           16  
Devika-Mebygda 63 356                          34                           34  
Mebygda østre 33 211                          18                           18  
Berglia 33 603                          18                           18  
Inderdal I 28 352                          15                           15  
Inderdalen II 8 178                            4                             4  
Jule 25 806                          14                           14  
Skogmo 21 403                          12                           12  
Linnes 18 349                          10                           10  
Endseth 25 333                          14                           14  
Juleshaug-Skåle 34 971                          19                           19  
Midtre Skåle 8 076                            4                             4  
Skåle-Østborg 13 790                            7                             7  
Sum                       868 187                    246                        246  

 
Uskutte dyr i 2019 kan som hovedregel ikke overføres til 2020. Eventuell søknad om 
overføring av uskutte dyr skal sendes til styret. 
 
 
 
 
 



3. Alder og kjønn i jaktuttaket 
Årsmøtet vedtar følgende mål for alder og kjønn i jaktuttaket: 
 
Andel kalv 40 % 
Andel 1,5-åringer 20 % 
Andel eldre okse (2,5 år og eldre)  20 % 
Andel eldre ku (2,5 år og eldre) 20 % 
SUM 100 % 

 
Kommentarer: 

1. Årsmøtet nullstiller statistikken over alder og kjønn i jaktuttaket for alle jaktlag. Det 
betyr at alle jaktlag begynner den siste halvdelen bestandsplanen (2019 og 2020) 
med «blanke ark». 

 
2. Årsmøtet gir utmarkslagene for elgjakt (og jaktlagene) myndighet til å selv styre alder 

og kjønn i jaktuttaket det enkelt år og komme riktig ut med summen av 2019 og 
2020. Det betyr at hvert enkelt utmarkslag for elgjakt og jaktlag må selv regne på 
prosentvis fordeling av alder og kjønn, planlegge avskytingen for 2019 og 2020 og 
foreta eventuelle nødvendige justeringer for å komme riktig ut. 

 
4. Rapportering 
Årsmøtet pålegger alle jaktlag å rapportere alle fellinger, slaktevekter og sett elg på 
www.settogskutt.no,. På sett og skutt skal alle dyr registreres med faktisk alder og kjønn 
(alder og kjønn før evt. korrigering iht. skrapdyr-ordningen). Hvis et dyr nedklassifiseres til 
«skrapdyr», skal jaktlaget registrere dette på sorlielg.no, under Rapporter «skrapdyr». 
Skrapdyr skal med andre ord registreres på to plasser: settogskutt.no og sorlielg.no. 
 
5. Reaksjoner ved «Feilskyting» 
Ved avvikende felling gjelder liste med reaksjoner, vedtatt av årsmøtet 18.3.2014. Listen 
ligger tilgjengelig på sorlielg.no, under Regler. 
 
 


