
 
 

Driftsplan for elgforvaltning 2002-2004 
 

Indre Evenes Grunneierlag 
 
 
Driftsplanområdet 
Driftsplanområdet ligger i østlige deler av Evenes Kommune i Nordland Fylke. 
Driftsplanområdet omfatter Gnr. 26 (Lenvik), Gnr. 27 (Snubba), Gnr 28 (Østervik) og Gnr 92 
(Bogmark) i Evenes Kommune og utgjør et totalt tellende areal på 50.148 da innenfor den 
sorte heltrukne linja på Figur 1 (høyfjellsområder er ikke medregnet i dette arealet). Området 
deles i to like store jaktfelt som deles av Skallvasselva, Holmvatnet, Holmvasselva (Storelva), 
Austervikvannet og Austervikelva. Østervik Jaktlag jakter på området sør av delelinja, mens 
Snubba/Lenvik Jaktlag jakter på området nord av den rosa delelinja på Figur 1. Jaktlagene 
jakter i sine jaktfelt inntil det ene laget har felt sin kvote hvorpå det andre jaktlaget kan jakte 
på hele driftsplanområdet. 
 
Planperiode 
Planperioden er på 3 år og gjelder for årene 2002 til og med 2004. 
 
Organisering 
Driftplanens høyeste organ er årsmøtet i Indre Evenes Grunneierlag som organiserer samtlige 
grunneiere som omfattes av driftsplanen. Årsmøtet har godkjent driftsplanen. 
 
Styret i grunneierlaget er overordnet kontrollorgan og skal kontrollere at avskytningen skjer i 
samsvar med tildelte kvoter og godkjent avskytningsplan.  
 
Lederen i grunneierlaget er kontaktperson for myndighetene og jaktlagene. 
 
Etter endt jakt og senest 10 dager etter endt jakt skal jaktlederne avgi skriftlig rapport og 
levere inn ”sett elg” skjema til viltfaglig utvalg og styret i grunneierlaget.  
 
Hvert av jaktlagene betaler fellingsavgift for de respektive dyrene de tildeles.  
 
Fordelinga av dyrene mellom jaktlagene utføres av styret i grunneierlaget etter samråd med 
jaktlederne. Ved ulikt antall dyr skal det foretas loddtrekning mellom jaktlagene med mindre 
det allerede er en skjevhet som skal rettes opp. Den årlige fordelinga av kvoten skal så langt 
det er mulig skje slik at sammensetningen mellom kjønn og alder blir mest mulig lik. 



 
Reaksjonsbestemmelser 
Feilskyting skal meldes til styret ved leder i grunneierlaget umiddelbart. Feilskyting utover 
totalt tildelt kvote for driftsplanområdet er straffbart i h.h.t. viltlovens §48 og skal rapporteres 
til viltnemda. 
 
Ved feilskyting skal grunneierlagets styret og jaktlederne møtes for å vurdere hvilke tiltak 
som skal iverksettes. Straffereaksjonen skal i størst mulig grad ramme jaktlaget som foretok 
feilskytinga. Aktuelle tiltak vil kunne være: 
 

• Omfordeling på årets jakt eller justering mot neste års jakt. 
• Inntil 20% høyere kilopris for feilskutt dyr. 

 
Målsetting 
Den langsiktige målsettingen er å få en bestand med optimal produksjon og avkastning, sunne 
og friske dyr, god kjønns- og aldersfordeling og med en passende størrelse i forhold til 
leveområdets bæreevne og skadepress for annen virksomhet. På sikt skal grunneierne oppnå et 
optimalt utbytte, samtidig som elgen forvolder minimal skald på eiendommer. 
 
Konkrete mål i planperioden er: 

• En mindre økning av den jaktbare elgbestanden i området. 
• Øke bestanden av okser, og spesielt de eldre oksene. Ku/okse forhold under 1,7. 
• Øke bestanden av produktive kyr. Kalv/ku forhold på minst 0,8. 

 
Den økte stammen skal danne grunnlag for et redusert minsteareal, og dermed kunne gi 
grunneierne en større avkastning av elgjakta. 
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Figur 2: Sett elg/jaktdagsverk, kalv pr. kalveproduserende ku, fødselsrate (kalv/ku) og 
ku/okse. 



Planforutsetninger og bestandsdata 
Som grunnlag for driftsplanen er ”sett elg” data og fellingsstatistikk benyttet. Begge 
jaktlagene har etter endt jakt levert ”sett elg” skjema til viltnemnda/viltfaglig utvalg i 
kommunen. Skjemaene inneholder data om varighet av jakta, antall jegere, totalt sett elg, 
antall voksne dyr fordelt på kjønn og antall kalver og dato for observasjonene. For felte dyr er 
også registrert antall og kjønn på 1,5 åringer. 
 
Figur 2 viser sett elg pr. jaktdagsverk, fødselsrate, kalv pr. kalveproduserende ku og ku/okse 
forholdet. Figur 3 viser % sett okse, ku og kalv. Ut fra sett elg pr. jaktdagsverk synes 
elgstammen i Indre Evenes grunneierlags område å være stabil, men preges av: 
 
• Lav fødselsrate (kalv/ku); 0,6 i 2001 
• Lav andel okser; 17% i 2001,  
• Høyt ku/okse forhold; 3,1 i 2001 
• Lav andel kyr med tvillingkalver; 14% av kalveproduserende kyr i 2001 
• Høy andel enslige kyr; 50% av kyrne i 2001. 
 
Gjennom planperioden tas det sikte på å bygge opp en stamme som er noe høyere enn i dag, 
og som har en kjønns- og alderssammensetning som er tilfredsstillende. Andelen produktive 
okser er trolig så lav i valdet at de ikke er i stand til å bedekke de kyrne som er tilgjengelig 
slik at andelen enslige voksne kyr utgjør hele 50% av den totale kubestanden. I løpet av 
planperioden vil en økt andel voksne okser medføre at disse er i stand til å bedekke de 
tilgjengelige kyrne i valdet  På denne måte vil en øke fødselsraten fra 0,6 i 2001 til 0,8 i 
planperioden. En håper samtidig at andelen tvillingkalvproduserende kyr også økes. På 
denne måten vil en på sikt kunne øke uttaket av elg og derved også avkastninga til 
grunneierne. 
 
En mere detaljert rapport med tittelen ”Elgstammen i Indre Evenes Grunneierlag 
sammenlignet med Østre Evenes/Veggen og Evenes Kommune basert på ”sett elg”” av Geir 
Elvebakk, Bård Jørgen Bårdsen og Kai Mathisen er vedlagt driftsplanen. 
 
Beite 
Kritisk for elgstammen er tilgang på vinterbeite, spesielt under snørike vintre. Elgen vil da 
trekke ned fra innlandsområdene og ned mot snøfattigere områder langs kystenstrekningen fra 
Bogen til Bjerkvik og også til Grovfjord. Dette er dokumentert ved at store vinterbestander av 
elg observeres spesielt i strekningen fra Østervik til Forra. Tilgangen på vinterbeite i disse 
områdene må derfor overvåkes spesielt øye i driftsplanperioden. Slik vintrene har fortonet seg 
i de senere år har snødybden gjennom størsteparten av vinteren vært så lav at elgen har kunnet 
ha tilhold i hele valdet.  
  
Plan for bestandstørrelse og avskytning 
Figur 4 viser felte elg fordelt på alder og kjønn for perioden 1998 til 2001. I løpet av denne 
perioden ble det felt 37 elger fordelt på 19 hannelg og 18 hunnelg. Størsteparten av oksene ble 
felt som kalver (8) eller ungdyr (7) mens kun 3 voksne okser ble felt. Når det gjelder kyrne så 
ble 8 felt som kalv, 2 som 1,5 åringer og 8 som voksne dyr. Selv om en har en optimal 
fordeling mellom han og hundyr blant de felte dyr, har denne avskytninga resultert i en svært 
ugunstig sammensetning av elgstammen. Denne avskytningen må derfor endres slik at en får 
en bedre alders og kjønnsmessig sammensetning av elgbestanden ved at en må la en mye 
større andel handyr vokse opp til å bli produktive voksne okser med alder større enn 5 år.  
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Figur 3: % okse, ku og kalv. 
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Figur 4: Felte elg i perioden 1998-2001 fordelt på alder og kjønn. 
 
Ved valg av avskytningsplan er det lagt vekt på å få en bestand med optimal produksjon og 
avkastning, sunne og friske dyr, samt god kjønns- og aldersfordeling. Ut fra ”sett elg” 
registreringer de siste årene anslås bestanden å være på 39 dyr med en beregnet 
sammensetning som vist i Tabell 1. Det legges opp til at bestanden skal øke til ca. 45 dyr i 



løpet av planperioden (Tabell 1). Dette skal skje ved at det primært skytes unge dyr (57% 
kalver, 28% 1,5 årige elg og 15% voksne kyr). Voksne okser og produktive kyr skal i størst 
mulig grad spares. Jegerne oppfordres derfor til i så stor grad som mulig å felle enslige kyr og 
spare spesielt kyr med tvillingkalver. 
I planperioden legges det legges det opp til en avskytningsplan som vist i Tabell 2, men den 
vil kunne endres dersom viltfaglig utvalg finner det nødvendig. 
 

 2002 felt/trafikk 2003 felt/trafikk 2004 felt/trafikk 
Okse 4  7 8 
1,5okse 4               dt 2 1 4                dt +2
1,5ku 4 2 3             dt +2 3 2
Enslig ku 5 2 3 1 1 1
Ku 1 kalv 8  10 10 
Ku 2 kalv 2  2 3 
Ku-kalv 6 3 7             dt +3 8 4
Oksekalv 6          dt +3 7 3 9                dt +3
Tot 39 12 41 12 46 14
Felt  10 10  12

    
kalv/ku 0,6  0,8 0,9 
ku/okse 2,4  2 1,6 
kg kjøtt  1075 1050  1225
 
Tabell 1: Simulert elgbestandsutvikling ut fra dagens bestand (jaktstart 2002) beregnet 
ut fra ”sett elg” skjema, foreslått felling og trafikkdrept elg (dt). Beregning av bestanden 
for 2002 er basert på: 1) stabil bestand = 12 kalver fødes årlig, 2) 50/50 fordeling okse- og 
kukalver, 3) ½ av h.h.v. okser og enslige kyr er 1,5 år gamle dyr og 4) 2 dyr omkommer 
årlig  i trafikken. I beregning av total kg kjøtt er følgende benyttet: kalv: 75kg, 1,5 år elg: 
150kg, voksen ku: 175kg, voksen okse: 200kg. 
 
 
 2002 2003 2004 Gj.sn.% 
Kalver              6                   6          7        59 
1,5 år hanndyr            1          2          9 
1,5 år hunndyr              2           2          2        19 
Eldre hanndyr     
Eldre hunndyr              2           1          1        12 
 
Tabell 2: Avskytningsplan for 2002 til 2004 oppgitt  i % dyr. 
 
Avskytningsplanen tar sikte på å få en stamme som har en sammensetning på ca. 35 % kalver, 
ca. 40 % kyr og ca. 25 % okser.  Avskytningsplanen vil kunne avvike det enkelte år avhengig 
om deler av årskvoten blir overført fra ett år til et annet eller at ”sett elg” registreringer tilsier 
at endringer bør gjøres for å oppnå det ønskede resultat. 
 
Kalv eller ungdyr kan felles i stedet for eldre dyr. Siden 1 ½ åringer kan være vanskelig å 
bedømme i en jaktsituasjon vil kriteriene for ungdyr foruten alder bli knyttet til vekt. Voksne 
dyr som er lettere enn ca. 150 kg vil i driftsplan-sammenheng bli sett på som ungdyr. 
 



For hele planområdet tillates det at fellingen av inntil 2 dyr kan overføres fra ett år til et annet. 
Dette gjelder ikke for det siste året i planperioden. Eventuelt overførte dyr tilfaller ikke det 
enkelte jaktlaget året etter, men vil inngå i den totale kvoten som fordeles av styret i 
grunneierlaget på vanlig måte. 

 
Fullmakt 
Styret i Indre Evenes Grunneierlag har i henhold til årsmøtevedtak fullmakt til å sende inn 
driftsplanen for perioden 2002 – 2004 til godkjenning og til å inngå avskytningsavtale med 
Evenes kommune.  
 
 
 
Dato: __________________   Dato: __________________ 
 
 
 
__________________________  _________________________  
 
For Evenes kommune    For Indre Evenes Grunneierlag 
 
 
 
 
Vedlegg 1: Avskytningsavtale 
 
Vedlegg 2: ”Elgstammen i Indre Evenes Grunneierlag sammenlignet med Østre  

Evenes/Veggen og Evenes Kommune basert på ”sett elg”” av Geir  
Elvebakk, Bård Jørgen Bårdsen og Kai Mathisen 

 
 
 
 
 
 



            Avskytningsavtale for elg  
i perioden 2002 - 2004 

 
 
Indre Evenes Grunneierlag har ved vedtak  av …./…. – 2002, sak __________ i Evenes 
kommune fått godkjent Driftsplan for elgforvaltning 2002-2004. 
 
I samsvar med avskytningsprofil som er godkjent i planen er det inngått følgende 
avskytningsavtale mellom valdet og viltnemda. 
 
1. Den årlige fellingskvote tildeles Indre Evenes Grunneierlag samlet som bare velgfrie dyr 

med hjemmel i Viltlovens forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14. 
Kvotestørrelsen fastsettes av kommunen for hele planperioden etter samråd med Indre 
Evenes Grunneierlag som forplikter seg til å etterstrebe et årlig uttak fordelt på antall, 
kjønn og alder, såfremt ikke annet er avtalt med kommunen.  

2. Ut fra forutsetningene i hjorteviltsforskriftene §14, og med henvisning til bestandsplan, 
godtar kommunen at valdet selv fordeler tildelt kvote som vist i Tabellen.  

 
 2002 2003 2004 Gj. Sn % 
Kalver 6 6 7 59 
1,5 år hanndyr  1 2 9 
1,5 år hunndyr 2 2 2 19 
Eldre hanndyr     
Eldre hunndyr 2 1 1 12 

 
 
3. Indre Evenes Grunneierlag forplikter seg til forsøke å oppnå en prosentvis fordeling av 

felt elg innenfor avtaleperioden som fastsatt i punkt 2. Indre Evenes Grunneierlag står fritt 
til å ta ut en større andel kalv, smådyr og/eller en lavere andel voksne kyr/okser <ca. 
150kg enn nevnt i punkt 2. Prosentallene regnes av det totale antall felte dyr over 3-års 
perioden som avtalen gjelder bortsett fra % kalv og ungdyr/smådyr. 

 
4. Ved vesentlige avvik fra godkjente bestandsplan, eller vesentlige uforutsette endringer i 

bestanden i området i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen 
tilbake og dele ut ny fellingstillatelse. 

 
5. Følgende kontroll av felte dyr skal gjelde: Dersom viltnevnd eller politi/jaktoppsyn 

forlanger det, plikter jaktlederne til en hver tid å rapportere om, eller fremvise felte dyr. 
Vektoppgave skal sendes kommunen sammen med fellingsrapport. Dersom kommunen 
ber om det, skal deler av felte dyr oppbevares for kontroll.  

 
6. Indre Evenes Grunneierlag forplikter seg til å levere inn rapporter og følge opp 

organinnsamlinger etter initiativ fra Direktoratet for Naturforvaltning, Fylkesmannen eller 
kommunen. Sett-elg og felt-elg rapporter skal leveres kommunen innen 10 dager etter 
jaktas slutt. 

 
7. Reaksjonsbestemmelser. Feilskyting skal meldes til styret i grunneierlaget umiddelbart. 

Feilskyting utover totalt tildelt kvote for driftsplanområdet er straffbart i h.h.t. viltlovens 



§48 og skal rapporteres til viltnemda.Ved feilskyting skal grunneierlagets styret og 
jaktlederne møtes for å vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes. Straffereaksjonen skal i 
størst mulig grad ramme jaktlaget som foretok feilskytinga. Aktuelle tiltak vil kunne være: 

 
• Omfordeling på årets jakt eller justering mot neste års jakt. 
• Inntil 20% høyere kilopris for feilskutt dyr. 

 
 

 
Bogen, Dato: …./…. – 2002  
 
 
_________________________    
 
For Viltfaglig Utvalg 
 
 
_________________________ 
 
 
For Indre Evenes Grunneierlag     


