
Høringsnotat 

 

Bakgrunn for saken 

Etter forskrift om Forvaltning av hjortevilt må kommunen gjøre vedtak om målsettingen for 

forvaltningen av hjorteviltet. Bestandsplaner må ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli 

godkjent. På denne bakgrunn har Meløy kommune laget forslag til målsettinger for 

forvaltning av hjortevilt. Disse målsettingene er beskrevet i temaplan for 

hjorteviltforvaltningen i Meløy 2023 – 2025 og ligger vedlagt. 

 

Saksopplysninger 

Forvaltning av hjortevilt i Meløy kommune 

Samfunnsutvalget vedtar målsettinger for hjorteviltforvaltningen, fastsetter minsteareal og 

behandler klager på vedtak eller spørsmål av prinsipiell betydning. 

Vedtak om godkjenning av vald, bestandsplan, fravik fra minsteareal, tildeling av 

fellingskvote og andre vedtak om hjorteviltforvaltningen uten prinsipiell betydning er 

delegert til administrasjonen ved Plan- utvikling og næring, jfr. delegeringsreglement for 

Meløy kommune. Rådgiver utmark er viltansvarlig. 

 

Målsettinger 

I Nordbygda er det store områder med høy produktivitet når det gjelder viktige beiteplanter 

for elgen, både sommer og vinter. Elgbestanden her er i vekst, og det er i analysen av 

elgstammen sett en svak nedgang i vektene på ungdyr. Dette kan tyde på at elgbestanden nå 

er på maks størrelse i forhold til tilgjengelig vinterbeite. Det er også et økende problem med 

skader på rundballer og det er fortsatt for mange påkjørsler. 

Det legges nå opp til en reduksjon av elgbestanden i Nordbygda, mens bestanden i Sørbygda 

fortsatt skal gis mulighet til å vokse.  

Det blir opp til styret i Meløy bestandsplanområde å utarbeide en plan som ivaretar de mål 

som fastsettes. Både antall felte dyr og hvilke typer dyr (særlig antall produktive kuer) som 

felles vil ha betydning. 

Her følger en oppsummering av de viktigste målsettinger foreslått for elgforvaltningen i 

Meløy kommune: 

 

Bestandsmål 

Det foreslås at bestanden av elg skal reduseres i Nordbygda mens det tidligere har vært et 

mål at stammen skal stabiliseres. 



Mål for elg- og rådyrbestanden: 

• I Nordbygda skal gjennomsnittlig antall trafikkdrept elg ikke overstige 6 % av 
jaktutbyttet i planperioden.  

• I Sørbygda skal gjennomsnittlig antall trafikkdrepte elg ikke overstige 3 % av 
jaktutbyttet i planperioden 

• Gjennomsnittlig antall trafikkdrepte rådyr bør ikke overstige 30 % av jaktutbyttet i 
planperioden  

• I Sørbygda skal «Sett elg pr. jegerdag økes i planperioden = bestanden skal opp på et 
høyere nivå 

• I Nordbygda skal Sett elg pr. jegerdag reduseres i planperioden. Indeksen skal likevel 
ikke falle til under 1,4 (ny reg. metode innført 2018) 

• Gjennomsnittsvekta på kalv skal på lang sikt ikke synke i forhold til perioden 2014- 
2018  

• Den prosentvise fordelingen av skutte dyr skal ikke overstige 60 % for noe kjønn. 

• Ku/okse forholdet basert på registreringer fra ”Sett elg” bør i perioden være mellom 
1,5 til 1,8.  Dette forholdet skal ikke overstige 2,0 

• Gjennomsnittsvekta på ungdyr skal på lang sikt ikke synke i forhold til perioden 2006 
-2022.  

• Kalv pr. kalvku basert på registreringer fra sett elg skal være minst 1,25 i 
planperioden 

• Kalv pr. ku basert på registreringer fra sett elg skal være minst 0,57 i planperioden 

• I planperioden skal det skytes minimum 60 % unge dyr (kalver og 1,5 års dyr). 

• I planperioden skal det skytes minimum 25 % ungdyr (1,5 års dyr). 
 

Tiltak 

• Nedsatt minsteareal og økt avskyting av elg i Nordbygda. Økt avskyting på eldre ku 
(fra 10% til 15%) 

• Legge til rette for økt avskyting av rådyr i hele kommunen.  

• Skader på innmark er et problem på Teksmona. Gårdbruker her følges opp med 
skadefelling av elg så lenge det anses nødvendig. 

• Terskelen for skadefelling på elg i bebyggelsen skal være lav.   

• Tiltak til reduksjon av antall påkjørsler vil være skoging langs vei 

• Strakstiltak ved høy andel påkjørsler kan være utlegging av rundball (plasten fjernes), 
felling av osp, selje, rogn med mer. 

• I Nordbygda anbefales at rundballer ikke plasseres nær de mest trafikkerte 
hovedveier. Der gårdbruker har plass til lagring av rundballer på egen eiendom 
anbefales at avlingen transporteres hjem.  
 

Uavhengig av størrelsen på bestanden er det et mål å ha friske og sunne dyr. Som en del av 

det å redusere bestanden i Nordbygda og å ha nok voksne okser foreslås det at det felles 

noen flere voksne hundyr. Fellingen kan økes fra 10% til 15% på voksen ku. Det er fortsatt et 

mål og ha en tilnærmet lik fordeling av hundyr/handyr i bestanden sett under ett. Det kan 

felles 50 – 55 % handyr.  



 

Rådyr 

Kommunen har en livskraftig bestand av rådyr og det har vært åpnet for jakt på rådyr helt 

tilbake til 90 tallet. Minsteareal er fastsatt til 3 000 da. Det tildeles nå fellingstillatelse på 

over 30 rådyr pr år, men det felles svært få. Inntrykket er at jegerne ikke prioriterer 

rådyrjakta nok. I 2022 ble det skutt 6 dyr og det er flere enn i et normalår.  Rådyrbestanden 

er i vekst og at det bør skytes flere rådyr i årene fremover.  

 

 

 

Med Hilsen 

Anne Marit Stork, leder Plan, utvikling og næring 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift. 

 

 

 

 


