
Vedtekter for Evenes bestandsplanområde  
Gjeldende fra om med jaktsesongen 2013 
 
§1 Formål 
Evenes bestandsplanområde, heretter kalt Planområdet, er et organisert fellesskap mellom 
elgvald med formål å forvalte elgstammen i området på best mulig måte gjennom etablering 
av en felles bestandsplan for hele området. 
 
Planområdet skal i sitt arbeid: 

• ha en langsiktig forvaltning av elgstammen med optimal produksjon og avkastning sett i 
forhold til at dyrene skal være sunne og friske og ha god kjønns- og aldersfordeling 
med en passende størrelse i forhold til leveområdets biologiske bæreevne og 
skadepress for annen virksomhet  

• på sikt gi grunneierne et optimalt utbytte sett i forhold til skadeomfang på private og 
offentlige eiendommer 

• utarbeide felles bestandsplan for elgvaldene som inngår i Planområdet 
• med bakgrunn i godkjent bestandsplan utarbeide og inngå avskytningsplan med 

Viltfaglig Utvalg i kommunen    
• i størst mulig grad samordne elgforvaltninga med naboområder 

 
Felles bestandsplan skal inkludere avskytingsplan for hvert enkelt elgvald som inngår i 
Planområdet, og er å anse som elgvaldenes tildeling i planperioden. Den interne fordelingen 
mellom jaktfeltene i det enkelte elgvald reguleres av interne regler innenfor elgvaldet. 
 
§2 Medlemskap  
Innmelding av elgvald i Planområdet skjer ved undertegning av innmeldelseserklæring eller 
ved underskrift av disse vedtektene. Planområdet består av disse elgvaldene: 

• Indre Evenes Storvald, som består av Indre Evenes Grunneierlag (gnr 26, 27, 28 og 
93), Bergvik (gnr 24 og 25) og Strand (gnr 23). Alle i Evenes kommune.  

• Østre Evenes Storvald, som består av Forra grunneierlag (gnr 31), Botn (gnr 29), 
Botnmark (gnr 30) og Veggen (gnr 1). Alle i Evenes kommune. 

• Evenes Storvald, som består av Skar, Tårstad, Evenes/Myrnes, Liland og 
Lakså/Dragvik/Leiros. Alle i Evenes kommune. 

 
Ved innmelding forplikter elgvaldene til å innrette seg etter vedtektene som gjelder for 
Planområdet. 
 
Utmeldning av Planområdet kan kun skje etter at en bestandsplanperiode er utløpt og må skje 
skriftlig innen 1. februar det året utmeldingen skal gjøres aktivt.  
 
En utvidelse av Planområdet med andre tilgrensende elgvald, utenom de som er nevnt 
ovenfor, kan skje ved søknad. Elgvald som melder seg inn i Planområdet innen 1. april kan da bli 
medlem samme året som innmeldingen skjer. Skjer innmeldingen senere blir medlemskapet aktivt 
året etter. Medlemskapet kan uansett ikke gjøres aktivt før korrigert avskytningsplan med 
kommunen er godkjent. 
 
§3 Administrasjon  
Planområdet er et samarbeid mellom elgvaldene nevnt i §2 og administreres av et 
bestandsplanstyre som består av leder og nestleder fra elgvaldene som inngår i samarbeidet, 



samt en vararepresentant fra det største elgvaldet. Virketid for styret faller sammen med 
bestandsplanperioden, og styret velger selv leder og nestleder blant styrets faste medlemmer.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved 
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  
 
Planområdet skal ikke ha egen økonomi, og fellingsavgifter betales av det enkelte elgvald 
etter hva som er felt og etter gjeldende regler for dette. Påløper det andre kostnader skal dette 
fordeles mellom medlemmene i Planområdet etter andelen de deltar med (se §4). Med unntak 
av fellingsavgifter skal slike kostnader godkjennes av elgvaldene på forhånd. 
 
Bestandsplanstyrets oppgaver er: 

• Avgi årsrapport om virksomheten til de enkelte elgvaldene  
• Lage forslag til bestandsplan for elgforvaltning når eksisterende plan skal fornyes 
• Inngå eller endre avskytningsavtale med kommunen  
• Fastsette rutiner for sett-elg registrering, f.eks. daglig registrering i settogskuttelg.no 
• Ha kontakt med elgvaldene og myndighetene 

 
Det enkelte elgvald er selv ansvarlig for innsending av fellingsrapport, samt betaling av 
fellingsavgift for den jakten som skjer i eget elgvald. 
 
Det føres referat fra styremøtene og disse gjøres tilgjengelig for medlemmer som ønsker det.   
 
§4 Andeler  
Forvaltning av elgstammen i området er hovedmålet for Planområdet. Selve jakta skal i 
utgangspunktet foregå på samme måte som tidligere ved at det enkelte elgvald får tildelt sin 
kvote i henhold til godkjent avskytingsplan og etter fastsatte regler. Avskytingen er i 
utgangspunktet basert på arealmessig lik tildeling, men dersom det er særskilte forhold som 
tilsier det kan avvikende avskyting praktiseres i deler av Planområdet. 
 
Andelene til det enkelte elgvald tar utgangspunkt i valdenes tellende areal og er slik: 
 

 Areal Andeler % 
Evenes Storvald 104.402 da 52,27 % 
Indre Evenes Storvald 62.911 da 31,50 % 
Østre Evenes Storvald 32.413 da 16,23 % 

  199.726 da 100,00 % 
 
Ved en eventuell senere utvidelse av Planområdet skal samme prinsipp for utregning av 
andeler benyttes.  
 
§5 Oppløsning  
Planområdet har ingen egen økonomi og oppløsning skjer automatisk når alle medlemmene 
skriftlig har meldt seg ut av sammenslutningen. 
 
§6 Tvister  
Alle tvister mellom Planområdet og de enkelte elgvald om forståelsen og gjennomføringen av 
disse vedtektene og eventuelt andre regler i Planområdet avgjøres med bindende virkning for 
alle parter av bestandsplanstyret. Vedtaket skal begrunnes. 
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