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Bakgrunn 
 
Som grunnlag for dette målsetningsdokumentet ligger følgende lover og forskrifter: 

• Lov om viltet 
• Lov om naturmangfold 
• Forskrift og retningslinjer til forskrift av 08.01.2016 «Forvaltning av hjortevilt» 

Dagens situasjon for forvaltningen i Karlsøy kommune 
 
Forvaltningen av elg i Karlsøy kommune er pr. 2016 begrunnet gjennom ulike innrapporteringer fra de 
ulike jaktrettshavere. Slike rapporteringer er fellingsrapporter og sett-elg skjema under jakten, 
tellingsresultater fra vintertelling i de ulike vald og endelige avskytingsresultater (se hjorteviltregister). 
I tillegg til dette, legges informasjon om bestandstetthet og tidligere beiteskadetakseringer til grunn. 
 
Forvaltning av elg styres pr april 2016 av Karlsøy kommunes Vilt og innlandsfiskenemnd, med tre vald 
på Vannøya, seks vald på Ringvassøya, ett vald på Rebbenesøya, ett vald på Andammen, og ett vald på 
Hersøya. 
 
En akseptable bestand på de forskjellige øyene kan være:  

- Ringvassøya 40 – 60 dyr  
- Vannøya 20 – 30 dyr  
- Rebbenesøya 10 – 20 dyr  
- Andammen og Hersøya 2 – 4 dyr  
- På Reinøya har det ikke vært jakt på elg tidligere, og det har ikke vært telling. 

 
Telling med snøskuter i mars 2016 viser et estimat på: 

- mellom 60 og 80 dyr på Karlsøy kommunes del av Ringvassøya,  
- mellom 20 og 30 dyr på henholdsvis Vannøya og Rebbenesøya,  
- omlag 10 dyr på Andammen.  

Dette forteller at bestanden av elg i Karlsøy kommune er stigende, og at det på Ringvassøya, 
Rebbenesøya og Andammen kan være grunnlag for å redusere bestanden noe.  

Kommunens forvaltningsrolle 
 
Kommunens ansvar er knyttet til biologisk mangfold, men også de utfordringene som hjorteviltet kan 
skape, blant annet for trafikk. Ansvaret inkluderer også opplevelsesverdiene knyttet til hjorteviltet, 
som for eksempel jakt. 
 
Det er de lokale grunneiere og andre jaktrettshavere som har ansvaret for organiseringen og 
tilrettelegging av jakt og forvaltningstiltak i kommunen. (jfr forskrift om forvaltning av hjortevilt med 
ikrafttredelse 08.01.2016). 
 

Hovedmål for forvaltning av Elg i Karlsøy kommune 
 
Karlsøy kommune består av flere små og store øyer. I dag er det uttak av elg på Ringvassøya, Vannøya, 
Rebbenesøya, Andammen, og Hersøya. Det er observert elg også på de andre øyene og det kan bli 



åpnet for jakt også her. Det er bred enighet om at elgen i vårt område er å betrakte som en bestand 
og derfor bør forvaltes gjennom en samlet bestandsplan. Kommunen har derfor som hovedmål: 
 

• – å sikre en langsiktig forvaltning av elgstammen i kommunen, slik at en opprettholder best 
mulig produksjon og avkastning i forhold til leveområdets bæreevne. 
 

• – Karlsøy kommune har som målsetting å bidra til at elgstammen forvaltes gjennom 
bestandsplansamarbeid. 

 
• – At elgbestanden i Karlsøy kommune bør stabiliseres på nivå som skissert under overskriften 

Dagens situasjon for forvaltningen i Karlsøy kommune. 
 

 
Beregning av tellende beiteareal 
 
Beitearealet i kommunen skal beregnes fra 300 høydemeter og ned. Ellers følges forskriftenes 
retningslinjer for hvilke arealer som ikke kan telles som beiteareal (se forskrift § 8). 
 
 
Minsteareal for elg i Karlsøy 
 
Minsteareal benyttes for å regulere antallet fellingstillatelser. For at kommunen skal kunne tildele et 
vald én fellingstillatelse, må det aktuelle valdet ha et tellende areal som minimum tilsvarer 
minstearealet for denne arten. 
 
Minstearealet i Karlsøy er fastsatt til 6000 da, men kommunen kan ved tildeling av fellingstillatelser 
fravike minstearealet med inntil 50 prosent. Fravik kan gjøres på bakgrunn av ulikheter i artens 
levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre 
ekstraordinære forhold. Fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak som gjøres for særskilte vald og 
for et begrenset tidsrom. 
 
Det er ønskelig at elgbestanden forvaltes gjennom bestandsplaner, som for øvrig må være av en slik 
størrelse at det er 20 ganger større enn minstearealet i kommunen. Med et krav til minsteareal på 
6000 da vil samarbeid om bestandsplan kreve et samlet areal på 120000 da 
 
 
Beregning av bestandens størrelse 
 
For at en skal kunne forvalte elgstammen på best mulig måte, oppfordres det til at det gjennomføres 
vintertelling av elg hvert år. Denne tellingen bør samordnes slik at alle områder telles samtidig. Unntak 
fra dette kan være at det telles på ulike datoer på de ulike øyene i kommunen da muligheten for at elg 
beveger seg mellom øyene, vinterstid, må anses som liten. 
 
Vintertelling samt Sett elg – skjema fra jaktperioden og antall felte dyr i området under jakta vil være 
viktige faktorer for beregning av elgstammen. Det er det enkelte vald/jaktfelt som har ansvaret for at 
disse rapportene innhentes og sendes til Viltnemnda i kommunen. 
 
 


