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Fellingstillatelse elg og rådyr 2017
Rådmannens innstilling:
TILDELING AV ELG
I medhold av Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 18 (fellingstillatelse for elg og hjort), samt
Forskrift om adgang til jakt etter elg i Herøy kommune, tildeles Herøy Grunneierlag
fellingstillatelser. I medhold av Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 7 (fravik fra minstearealet)
gjøres det et fravik fra gjeldende minsteareal. Tildeling skjer ut fra et minsteareal på 3000 dekar og
gjøres på bakgrunn av bestandens størrelse. I 2017 tildeles Herøy Grunneierlag følgende
fellingstillatelser for elg:
1 kalv (½ år)
1 hunndyr (1 ½ år og eldre)
2 hanndyr (1 ½ år og eldre)
TILDELING AV RÅDYR
I medhold av Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 20, samt Forskrift om minsteareal for jakt på
rådyr i Herøy kommune, er det foretatt følgende tildeling av rådyr:

Valdnavn
1

Herøy grunneierlag

2

Tellende areal, dekar Tildeling 2017

Valdansvarlig

13 373

Fri kvote

Kornelius Dahl

Husvær

2390

31

Oddrunn Dahlheim

3

Brasøy

295

3

Torben E Østrem

4

Engan

301

2

Jim Dahl

5

Staulen

1447

9

Jan Johansen

6

Prestøy

757

10

Børre Nilsen

7

Andøy

271

1

Ketil Pettersen

8

Andebuøy

678

4

Ketil Pettersen

9

Nautøy v/Herøy
grunneierlag

480

3

Kornelius Dahl

10

Kleivan

461

4

Thomas Lorentsen

Saksutredning:
Det er åpnet for jakt på elg og rådyr i Herøy kommune.

Tildeling av elg
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 18 (om fellingstillatelse for elg og hjort) står følgende:
«Kommunen tildeler årlig fellingstillatelser for elg og hjort til godkjente vald med et tellende areal
som minimum tilsvarer minstearealet. Fellingstillatelsen gjelder innenfor det godkjente valdet.
For vald eller bestandsplanområder med godkjent bestandsplan skal fellingstillatelsene vise antall
dyr uten spesifikasjon på alder og kjønn, og avskytningen skal utføres i samsvar med alder og kjønn
i godkjent bestandsplan. For bestandsplanområder tildeles fellingstillatelsene hvert enkelt vald.
For vald uten godkjent bestandsplan beregnes antall fellingstillatelser ved å dividere valdets
tellende areal med gjeldende minsteareal. Fellingstillatelse skal fordeles på følgende kategorier
a) elg: kalv (½ år), voksne hunndyr (1½ år og eldre), voksne hanndyr (1½ år og eldre),

b)

hjort: kalv (½ år), voksne hunndyr (1½ år og eldre), spissbukk (bukk med ugreina gevir), og voksne
hanndyr (1½ år og eldre).

For begge artene kan kalv felles i stedet for voksne dyr.
Kommunen skal sende fellingstillatelsen til valdansvarlig representant innen 15. juni.»
I Forskrift om adgang til jakt etter elg i Herøy kommune § 2 er minstearealet for fellingstillatelser satt til
4000 dekar per dyr.
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 7, om fravik fra minstearealet står det:
«Kommunen kan ved tildeling av fellingstillatelser fravike fra minstearealet for elg, hjort og rådyr
med inntil 50 %. Fravik kan gjøres på bakgrunn av ulikheter i artens levekår i kommunen,
bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold. Fravik
fra minstearealet er et enkeltvedtak som gjøres for særskilt vald og for et begrenset tidsrom.»

Tildeling av rådyr
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 20 (om fellingstillatelse for rådyr) står følgende:

«Kommunen tildeler fellingstillatelse for rådyr til godkjente rådyrvald årlig.
Fellingstillatelsen gjelder innenfor det godkjente valdet.
Rådyrvald som disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet eller minst
10 000 dekar kan etter søknad tildeles fellingstillatelsen for rådyr som kvotefri jakt. Før
kvotefri jakt på rådyr tildeles kan kommunen kreve at jaktrettshaver utarbeider en
avskytingsplan.
Frist for å søke kommunen om kvotefri jakt på rådyr er 1. mai.
For vald uten tillatelse til kvotefri jakt, beregnes antall fellingstillatelser ved å dividere
valdets tellende areal med gjeldende minsteareal. Fellingstillatelsen skal ikke fordeles på
definerte kjønns- og aldersgrupper.
Kommunen skal sende fellingstillatelsen til valdansvarlig representant innen 15. juni.»

I Forskrift for minsteareal for jakt på rådyr i Herøy kommune er minstearealet satt til 75 dekar for
Brasøy/Husvær og 150 dekar for resten av kommunen.

Bakgrunn:
Vurdering:
Det finnes ingen langsiktig bestandsplan for elg i Herøy kommune. Det er tidligere kommet signaler om at
det ikke er ønskelig med en stor elgbestand i Herøy. Elgbestanden i Herøy er i stor grad påvirket av inn- og
utvandring av elg, og bestanden varierer noe over tid. Herøy er et relativt lite og oversiktlig område, og de
sikreste data vi har på elgbestanden er observasjoner av elg. Våren 2017 er det observert minimum syv
elger på Herøy, hvorav to er nye kyr som forventes å kalve her.
Gjeldende minsteareal for jakt på elg i Herøy kommune er 4000 dekar.
For å begrense veksten i elgbestanden ble minstearealet for elg i Dønna kommune satt ned til 3000 dekar i
2016. Alstahaug har et minsteareal på 2000 og 3000 dekar, Vega har et minsteareal på 3000 dekar og
Ylvingen et minsteareal på 500 dekar.
Siden elgbestanden i stor grad er påvirket av inn- og utvandring mellom nabokommunene, vil det være
naturlig at Herøy tildeler ved bruk av samme minstearealet som kommunene rundt. For å kunne tildele elg
ut fra et minsteareal på 3000 dekar må det skje gjennom fravik fra minstearealet. Fravik fra minstearealet
gjelder kun for beregning av fellingskvote for det valdet, eller de valdene som inngår i det bestemte
geografiske området. Bestemmelsen er et tillegg til de ordinære virkemidlene for å regulere
bestandsstørrelsen.
På bakgrunn av bestandens størrelse, samt for å forebygge påkjørsler, fravikes det fra minstearealet ved
tildeling av fellingstillatelser i 2017. Et minsteareal på 3000 dekar legges til grunn ved årets tildeling av elg.

Vedlegg:

