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Utvalg
Utvalg for vilt og utmark

Fastsetting adgang til jakt på elg i Senja kommune
Rådmannens innstilling
Utvalg for vilt- og utmark (heretter kalt UVU) vedtar å kunngjøre og sende ut på høring forslag om
åpningsforskrift om adgang til jakt etter elg i Senja kommune».
Forskriften gjelder adgang til jakt på elg og minsteareal for jakt på elg i kommunen.
Forslag til nytt minsteareal
§ 1. Det er adgang til jakt etter elg i Senja kommune.
§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen.
Område

Elg: Minsteareal i daa

Senja fastland,
Lenvik delen av Senja øy og
Tranøydelen av Senja øy
Berg- og Torskendelen av Senja øy

3000
5.500

Høringsfrist for begrunnede innspill settes til 15. januar 2021.
Samtidig oppheves tidligere forskrifter i Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken kommuner.
Vedtaket er gjort med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjorteviltforskriften § 6.

Saksopplysninger
Som følge av at Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg kommuner har slått seg sammen (pr. 01.01.2020),
må lokale forskrifter vedtas for nye Senja kommune. Forskriftsarbeid skal følge forvaltningsloven
kapittel VII. Utkast til ny forskrift, for fastsetting om adgang til jakt på elg i Senja kommune, sendes på
høring. Rådmannen vil vurdere innkomne innspill til ny forskrift og saka vil deretter endelig bli
behandlet i utvalg for vilt og utmark. Forskriften skal sendes til Norsk Lovtidend for kunngjøring den
dagen den fastsettes. Gjenpart av forskriften sendes fylkeskommunen, nabokommuner,
Miljødirektoratet og eventuelt andre relevante aktører.

Kommunen skal legge vekt på artens bestandsutvikling i området og en samfunnsmessig
helhetsvurdering i samsvar med § 1 i hjorteviltforskriften. Fastsetting av minstearealet er det viktigste
virkemiddel i reguleringen av bestandsstørrelsen av elg i kommunen. Vinterbeite er minimumsfaktoren
for alle elgbestander, og det er viktig at elgbestanden ikke overskrider bæreevnen.
Dagens gjeldende minsteareal i Senja kommune varierer fra 3.000 til 6.000 daa.
Lenvik kommune,
Tranøy kommune
Berg kommune,
Torsken kommune,

3.000 daa. (2019) https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-04-11-637.
4.000 daa. (2007) https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2007-06-26-921
5.000 daa. (2015) https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2015-06-18-949
6.000 daa. (2008) https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2008-04-08-382

Rådmannen forslår at det fastsettes to ulike minsteareal i kommunen.
Lokal forskrift fastsettes med hjemmel i viltloven og hjorteviltforskriften.
Definisjoner på viktige begrep innen viltforvaltningen.






Tellende areal: Det arealet som skal legges til grunn for beregning av antall
fellingstillatelser.
Minsteareal: Minste antall dekar som skal ligge til grunn for godkjenning av et vald
og for hver fellingstillatelse der dette tildelingsgrunnlag benyttes. Arealet vil også angi
minste størrelsen på et elgvald i kommunen og minste størrelse på
bestandsplanområde (20 ganger kommunens minsteareal.) Minsteareal benyttes av
kommunen for å regulere antall fellingstillatelser for elg.
Elgvald: Et areal som etter søknad er godkjent av kommunen for jakt på elg.

Vurdering
Det har vært åpnet for elgjakt i samtlige
Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en kommune».
Det normale og ideelle ville ha vært at det fastsettes ett minsteareal for elg i kommunen, hvor
gjennomsnittet av tildelingene lå på minstearealet. I Senja kommune varierer elgtettheten relativt mye,
og det vurderes derfor som hensiktsmessig at det fastsettes to minsteareal. Det er naturlig å ha et
lavere minsteareal på høyproduktive arealer, som gir mye og godt beite, og tilvarende høyere
minsteareal på store uproduktive arealer hvor elgtettheten er lav.
Senja fastland, Lenvikdelen- og Tranøydelen av Senja.
Elgbestanden på fastlandsdelen av Senja kommune, Lenvikdelen av Senja øy og Tranøydelen av
Senja øy vurderes som noenlunde lik. Rådmannen forslår at minstearealet for dette området
fastsettes til 3.000 daa. tellende areal. Det betyr ingen endringer for Senja fastland og Lenvikdelen av
Senja. Med bruk av 50% regelen (forskriftens § 7) gir dette et handlingsrom ved tildeling av kvote i
intervallet 1.500 - 4.500 daa. Det betyr samtidig at elgvald i dette området ikke kan være mindre enn
3.000 daa. tellende areal.
Det finnes enkelte områder (f.eks. øst for Rossfjordvassdraget) som i dag har svært høy tetthet av elg,
og hvor minstearealet kunne ha vært mindre. Men med et mindre minsteareal vil det være enklere for
mindre enheter å bryte ut av samarbeid og danne egne små elgvald. Dette er ikke en ønsket utvikling.
Berg- og Torskenkdelen av Senja.
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På de ytre delene av Senja øy (tidligere Berg og Torsken kommuner) er elgtettheten betydelig lavere
enn resten av kommunen. Rådmannen forslår at minstearealet for dette området fastsettes til 5.500
daa. tellende areal. Med bruk av 50% regelen gir dette et handlingsrom ved tildeling av kvote i
intervallet 2.750 – 8.250 daa. Tilsvarende må elgvald i dette området inneha minst 5.500 daa. tellende
areal for å kunne bli godkjent.
Dagens bestandsstørrelse i hele kommunen, basert på sett-elg pr. jaktdagsverk og felt elg pr.
jaktdagsverk, vises i tabellen under.

Sett elg pr dagsverk og felt elg pr. jaktdagsverk gir en indikasjon på den relative bestandsutviklingen
over tid.

Tabellen viser en høy bestandstetthet i området. Siste år var det en liten bestandsreduksjon.
Bestandstettheten ligger fortsatt over målsettingen på 0,5 sett elg pr. jdv.
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I 2020 ble det i Senja kommune tildelt;
På Senja fastland
På Senja øy

78 fellingstillatelser til 12 elgvald
168 fellingstillatelser til 23 elgvald (inkl. 2 bestandsplanområder).

Sum fellingstillatelser:

246

Sum elgvald: 35.

Hvor mange dyr som felles årlig varierer en del. Men det er en målsetting å holde elgstammen på et
stabilt nivå. Med et differensiert minsteareal i ulike deler av kommunen og med bruk av 50 % regelen
(forskriftens § 7, fravik av minstearealet) anser rådmannen at det vil være tilstrekkelig handlingsrom
ved kvotefastsettelsen for de neste årene.

Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet.
§8. (kunnskapsgrunnlaget)
Kommunen har lange tidsserier med sett elg data. Målet med en eventuell forskriftsendring er å oppnå
et bedre samsvar mellom faktisk tildeling og minsteareal slik at kravene i hjorteviltforskriften innfris.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Anses ikke som relevant.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Fastsetting og endring av minstearealet for elg slik at den samsvarer bedre med bestanden og den
faktiske tildelingen anses ikke å føre til økt belastning for økosystemet.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Anses ikke som relevant.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
Anses ikke som relevant.
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