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1.0  INNLEDNING 
 
Hjorteviltet, som for Bodøs del betyr elg og til dels rådyr, er blitt en viktig ressurs.                   
For jaktrettighetshaverne betyr det en inntektskilde.  Samlet førstehåndsverdi på elgkjøttet i 
Bodø var ca 2,55 mill. kr i 2020 (267 felte elg ga 36500kg kjøtt a kr. 70).  Om lag 400 jegere bidrar 
til å høste av naturens overskudd som matauk  samt å holde elgbestanden på et akseptabelt nivå 
i forhold til andre samfunnsinteresser.  I tillegg til kjøtt-verdien er det ikke et ubetydelig beløp 
som går med til jaktutstyr, kjøtthåndtering, avgifter, m.m. For elgjegerne betyr jakta også 
avkobling og rekreasjon. 
 
Nærmere 60 tidligere vald har siden 2004/2005 vært sammenslått til 6 vald med 3-årige 
bestandsplaner for felles elgforvaltning. Siden 2018 har det vært 7 vald. 
. 
Dette er en revidert utgave av målsettinger for hjortevilt-forvaltningen i Bodø 2017 – 2019, og er 
utarbeidet i henhold til den kunnskap rettighetshaverne, kommunen og hjorteviltregisteret har 
om hjorteviltbestanden i Bodø pr.  2020.  
Målsettingen skal være et styringsverktøy for forvaltning av hjortevilt for perioden 2021 - 2024.  
 
Det er åpnet for jakt på rådyr fra 2014. Skjerstad øst elgvald har som første vald fått godkjent 
åpning av jakt med 5 dyr pr. år.i perioden 2018-2020. 
 
Ynglende hjort er i de siste årene observert i Skjerstad-området, men bestanden er ennå ikke 
høstingsverdig. Grunneierne er bedt om å følge med bestandsutviklingen med tanke på 
nødvendig dokumentasjon for en eventuell søknad om åpning av jakt. 
 
www.hjorteviltregisteret.no har data om bestandsutviklingen siden 1987. 
Dette er grunnleggende data for en kunnskapsbasert forvaltning hvor en kan holde øye med 
utviklingen av bestanden over tid. Registeret har også data om irregulær avgang av ulike årsaker 
som skal tas med i vurderingen ved fastsettelse av fellingstillatelser. 
 
1.1 Hvorfor kommunal forvaltning for hjortevilt 
 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt §3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr: 
«Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr 
der det er åpnet for jakt på arten(e)» 
 
Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Bodø kommune er utarbeidet av viltforvaltningen og 
viltutvalget i Bodø kommune. Viltutvalget vedtar målsettingene etter at den har vært ute på 
høring. Målsettingene er utarbeidet på bakgrunn av data fra www.hjorteviltregister.no samt lokal 
kunnskap. Målsettingene skal være et styringsverktøy for forvaltning av hjortevilt (elgbestanden) 
for perioden 2021 -2024.  
Målsettingene skal i første omgang hjelpe kommunen og rettighetshaverne til å tenke mer 
målrettet på hvordan en ønsker at den fremtidige hjorteviltbestanden i kommunen skal være og at 
dette underveis skal kunne etterprøves og evalueres. Rettighetshaverne tar dermed et større 
lokalt ansvar i forvaltningen av hjortevilt. 
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Et av de viktigste spørsmålene i hjorteviltforvaltningen er hvor stor bestand kommunen ønsker å 
ha og jaktrettshaverne er her viktige samarbeidspartnere i beskatning av elgstammen. 

2.0  NASJONALE MÅL 
 

Formålsparagrafen til forskrift om «Forvaltning av hjortevilt»:  
 
§ 1. Formål  
Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og 
leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig 
forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. 
Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker 
uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.  
 
Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) ga i november 2009 ut Strategi for 
forvaltning av hjortevilt. Denne strategien synliggjør hvilke utfordringer forvaltningen av 
hjorteviltet vil komme til å møte i årene som kommer, og hvilke overordna grep Direktoratet for 
naturforvaltning mener er nødvendig for å møte disse.         
 
 Strategien definerer 5 konkrete mål:  

1. Forvaltningen skal sikre livskraftige og sunne hjorteviltbestander, et rikt biologisk 
mangfold og naturens framtidige produksjon av varer og tjenester.  

2. Forvaltningen skal ha bred samfunnsaksept og legitimitet.  
3. Forvaltningen skal sikre samarbeid og samhandling mellom lokale, regionale og nasjonale 

aktører og med berørte sektorer  
4. Forvaltningen skal være basert på høy kompetanse på alle nivåer. 
5. Forvaltningen skal stimulere til økt kvalitet og mangfold av opplevelser, tjenester og 
      produkter.  

 
Mer om denne strategien og andre nasjonale målsettinger kan leses på www.hjortevilt.no      
Disse målsettingene er også førende for den lokale hjorteviltforvaltningen. 
 
2.1  «Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028».                                    
 
Vedtatt av Nordland Fylkesting i sak 009/2016.  
Hovedmålsettingen med den regionale planen er: Forvaltningen av høstbart vilt og innlandsfisk 
skal være basert på kunnskap og være bærekraftig og samfunnsnyttig. 

 
En forvaltning til det beste for viltet og innlandsfisken, samfunnet og de økonomiske interessene. 
God forvaltning kommer både naturmiljøet og samfunnet til gode. Det er vesentlig for 
artsmangfoldet. Det er viktig for grunneierne som forvalter jakt- og fiskerettigheter og driver 
land- og skogbruk. Viltet og fisken er ikke minst viktig for rekreasjon, matauk og livskvalitet 
gjennom jakt, fiske og friluftsliv. 
 
Planen skal være et verktøy for å fremme godt samarbeid mellom forvaltningen, rettighets-
havere, jegere og fiskere og den øvrige befolkningen. Samarbeid om og bred deltakelse i 
forvaltning fremmer en helhetlig tankegang og legger til rette for at større geografiske områder 
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ses under ett. Dette vil bidra til en bærekraftig forvaltning med god balanse mellom ulike 
interesser.   

3.0  LOVGRUNNLAGET 
 
Lovverket som regulerer forvaltning av hjortevilt er: 
LOV-1981-05-29-38 Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven)            
LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 
LOV-2005-05-27-31 Skogbruksloven 
FOR-2014-06-19-1068 Forskrift om hundehold i Bodø kommune 

Det er en rekke forskrifter knyttet til Viltloven. De tre mest sentrale når det gjelder  
forvaltning av hjortevilt er: 
 
FOR-2012-02-10-134 Forskrift om forvaltning av hjortevilt og veileder M-478 / 2016 
FOR-2002-03-22-313 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og  
FOR-2012-03-01-190 Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for 
jaktsesongen fra 1. april 2017 til 31. mars 2022. 
FOR-2016-07-11-913 Forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD 
 
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr heter det: 
«Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det 
er åpnet for jakt på arten(e).  Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om 
beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg 
og bane.» 
I Rundskriv februar 2012 Viltloven – forvaltning av hjortevilt punkt 4 vedrørende  
§ 3 heter det bl.a : 
«Det er viktig at målsettingene som vedtas er konkrete og etterprøvbare. De bør derfor  være 
realistiske og ha en tidsramme slik at de kan evalueres i forhold til enkle kriterier. Indekser som 
kan bidra til kartlegging av status og bestandsutvikling kan hentes ut fra Hjorteviltregisteret.  
Disse bestandsindeksene er hovedsakelig basert på  observasjons- og fellingsdata, men 
også på data fra bestandsovervåking av elg, hjort og villrein.» 
 
Skogloven av 2005 har i § 6 et krav om foryngelse etter avvirkning: 
«Skogeier har en frist på tre år til å etablere en tilfredstillende foryngelse av økonomisk 
drivverdige treslag.  Anbefalte treantall er beskrevet i skogbruksforskriften.» 
 § 9 – hjorteviltskader korresponderer med dette foryngelseskravet:  
«Der beiting av hjortevilt fører til vesentlige skader på skog som er under forynging eller der 
beitinga er ei vesentlig hindring for å overholde plikta til å forynge skog etter § 6 i denne lova, 
skal kommunen som viltorgan vurdere om det er behov for å regulere bestanden av hjortevilt slik 
at beitetrykket blir redusert.  Kommunen har også et stort ansvar for forvaltningen av både 
hjortevilt og skog, og  kommunale planer må ta hensyn til ulike interesser knyttet til disse 
ressursene.  Å  minimere konflikten med andre interesser, som naturmangfold, jordbruk og 
samferdsel  vil være viktige målsettinger i en slik plansammenheng.» 
 
Naturmangfoldsloven: 
«Denne planen skal være i tråd med prinsipper av naturmangfoldslovens §§8-12 og skal vurderes 
ved beslutning av planen. Videre at artene i tråd med naturmangfoldslovens §16 produserer et 
høstingsverdig  overskudd.» 
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4.0  FORMÅLET MED KOMMUNAL MÅLSETTING. 
 
Formålet med å vedta en kommunal målsetting for forvaltning av hjorteviltet i kommunen er å 
sikre leveområder for å oppnå en sunn og produktiv bestand samt å gjøre en avveining mellom 
de fordeler og ulemper hjorteviltbestanden medfører.  Dette ønskes oppnådd ved å vedta en 
målsettingsramme som grunneiere / jaktrettshavere skal holde seg innenfor i sin 
bestandsplanlegging med tilhørende flerårige avskytingsplaner. 
 
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 1 (Formålsparagrafen) står det: 
§ 1. Formål                                                                                                                              
«Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og 
leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig 
forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. 
Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker 
uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.» 
 
I Viltlovens § 1 (Formålsparagrafen) står det: 
§ 1. Formål 
«Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med Naturmangfoldloven og slik  
at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan     
viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.» 
 
                                                                                                                   

 
5.0  KOMMUNENS MÅLSETTING 
 
5.1  Hovedmål 
En bestandsplanbasert forvaltning har som mål å sikre en bærekraftig utvikling av 
hjorteviltstammen. I Bodø kommune vil dette i praksis begrenses til elg og rådyr.  Det innebærer 
at produksjon og avkastning skjer på en slik måte at etterfølgende generasjoner skal ha samme 
mulighet til utnyttelse av viltressursen som dagens generasjon. Det må videre sikres bestander av 
en slik størrelse at det ikke medfører at hjortevilt forårsaker uakseptable skader og ulemper for 
andre samfunnsinteresser. 
Kommunen og valdene/jaktfeltene skal i best mulig grad samarbeide om å utføre tiltak 
som reduserer skade/ulempe hjorteviltet gjør for landbruket, samferdsel og bebyggelse o.a. 
 
5.2  Organisatoriske mål.  
Kommunen skal legge til rette for en bestandsplanbasert forvaltning basert på demokratiske 
sammenslutninger av jaktrettshavere som disponerer store nok områder til å omfatte de 
viktigste leveområdene til hjorteviltstammen gjennom året. Legge til rette for at bestandsmessig 
forvaltning i økende grad omfatter elgforvaltning,  fallvilthåndtering og næringsmessig utnyttelse 
av viltressursene.  Dette gjelder også for rådyr når jakta på den arten begynner. 
Kommunen har ansvar for ettersøk, avliving og salg av skadet vilt og problemdyr. 
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5.3  Mål for antall områder med bestandsplan. 
Kommunen ønsker at elgforvaltningen skal skje igjennom bestandsplaner, enten gjennom 
enkeltvald eller bestandsplanområde. Et vald bør være geografisk sammenhengende og 
avgrenset av naturlige skillelinjer som snaufjellområder, vassdrag etc. (se hjorteviltforskriften) 
Valdene eller bestandsplanområdet må ha en fornuftig arrondering og bør omfatte de viktigste 
leveområdene til hjorteviltstammen gjennom året. Kommunens mål er at det ikke skal være flere 
en 6 slike områder. Kommunens mål er at elgstammen skal forvaltes igjennom felles 
bestandsplan i områdene Kjerringøy, Bodøhalvøya, Bodø sør, Vestersida, Misværmarken og 
Skjerstad øst. 
Oppstart av rådyr- og hjortejakt anbefales forvaltet av elgvaldene og bestandsplan for rådyr 
innarbeides i valdets bestandsplan. 
Kommunen oppfordrer til økt samarbeid over vald- og kommunegrenser og hvis mulig utarbeide 
utvidede bestandsplaner.  Samarbeid mellom jaktfeltene innen valdene er også viktig for å klare 
å ta ut den tildelte kvoten. 
 
5.4  Mål for kompetanse. 
Kommunens viltoppgaver håndteres av kvalifisert personell. Kommunen legger til rette for at det 
bygges opp kunnskap blant rettighetshavere og jegere, og at det skaffes best mulig kunnskap om 
viltstammene i områdene.   
Viltutvalget inviterer valdene til årlige møter for evaluering og faglige utvekslinger og erfaringer. 
 
5.5  Mål for økonomi.  
Kommunen ønsker å bruke det kommunale viltfondet for å fremme kunnskapen om forvaltning 
av elgstammen igjennom bestandsplanen, enten gjennom vald eller gjennom 
bestandsplanområder. Kommunen ved Viltutvalget kan etter søknad støtte søknader fra vald om 
midler for å avholde kurs innen viltforvaltning. 
Vald med godkjent flerårig bestandsplan får redusert fellingsavgiften til viltfondet med inntil      
kr. 100,- pr. dyr, jf. vedtak i sak 35/2005. 
 
5.6  Mål for tildeling og uttak. 
Valdene skal utarbeide en samlet plan for uttak som grunnlag for tildeling i sitt geografiske 
område av kommunen. Planene skal ta utgangspunkt i kommunens hovedmålsetting og vise 
hvordan den kan oppfylles. De etterprøvbare målsettinger nevnt i pkt. 5.8 skrives inn i planen, 
vektgrenser er frivillig.  Det skal i den anledning tas hensyn til irregulær avgang av dyr, 
skader/ulemper på andre samfunnsinteresser og vald som ikke er tilsluttet bestandsplan eller 
bestandsplanområdene.  
Vald som har for høy irregulær avgang på veg og jernbane oppfordres til å øke jaktkvotene. 
 
For lettere å ta ut fellingskvotene i planene og for å håndtere utfordringene i forhold til andre 
samfunnsinteresser er det viktig at valdet arbeider for gode samarbeidsformer mellom 
jaktfeltene. Elg som gjør skade eller er til fare bør primært forsøkes felt under ordinær jakt. 
Elg som kommunen tar ut i jakttidsrammen ifm skadefelling, kan tilbys vald i kommunen med 
fratrekk på tilsvarende dyr fra tildelt kvote. 
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Planperiodens lengde kan maksimalt være 3-5 år. Sett-elg data og fellingsresultat er viktig for den 
bærekraftige forvaltningen. Sett og skutt legges inn digitalt av jaktfeltene/valdene og kjever 
innleveres til valdstyret. I tillegg kan det være behov for telling og beiteregistrering. 
Dersom det oppstår vesentlige avvik fra planen og dens forutsetninger kan kommunen vedta å 
trekke godkjenningen tilbake. Hva som er vesentlige avvik i denne sammenheng er det opptil 
kommunen å avgjøre. Jf. §16 i Hjorteviltforskriften. 
 
5.7  Mål for kommunens tjenesteyting. 

 Godkjenner bestandsplanene og har kontroll med dem.  
 Dersom det oppstår vesentlige avvik fra bestandsplanen og dens forutsetninger, 

             kan kommunen trekke godkjenningen tilbake. 
 Legger forholdene til rette for organisering, økt kunnskap og kompetanse.  
 Har ansvar for statistikk og forsyne områdene med bearbeidede data fra jakta, telling, 

irregulær avgang m.m. Innlegging av data i Hjorteviltregisteret (www.hjortevilt.no)  
 Kan etter behov samarbeide med valdene om skadet vilt, vilt som gjør skade og som er til 

fare/ulempe.  
 Det er kun kommunen som kan friskmelde påskutte/skadeskutte dyr under jakt. 
 Utføre kontroll under jakta som forebyggende tiltak 
 

5.8  Kommunen ønsker følgende etterprøvbare målsettinger for valdene: 
 

1) Valdene må ha et mål for å sørge for mat til elgen i snørike vintre. Ved større snøfall som   
vanskeliggjør tilgang til beite  bør det legges ned skog, fortrinnsvis rogn, osp og selje og evt 
kjøres vei med snøscooter (nødvendige tillatelser må innhentes), dette for å lede elgen til 
maten samt holde den unna vei og jernbane. I områder med høyt beitepress er felling av 
skog til elgbeite særlig viktig. Felling av skog må skje i god avstand fra veg og jernbane. 

 
2) Antall elgpåkjørsler bør ikke overstige 10 % av jaktutbyttet i planperioden.                             

På strekningen Bodø sentrum til Fauske kommunegrense bør en ha økt fokus på uttak av 
kalver da ku og kalv sammen er en av hovedårsaken til påkjørsler på veg og jernbane. 

 
3) Hvis man ser små kalver og ungdyr bør disse tas ut da de gir dårlige produksjonsdyr og i 

tillegg belaster vinterbeitene. Vektgrense på felte kalver under 45 kg slaktevekt kan meldes 
inn til kommunen som fallvilt. Jaktfeltet får beholde slaktet og det kan jaktes på ny kalv 
etter at slaktet er kontrollveid av viltutvalget. Det er heller ikke ønskelig å avle på små 
voksne kyr og okser. Valdet kan derfor praktisere vektgrense for voksen ku på 150 kg eller 
mindre og for voksen okse på 150 kg eller mindre. Må inntas i planen om dette er ønskelig. 
Slike dyr dokumenteres av valdleder på kjevelappen. 

 
4) Etter endt jaktperiode skal det være felt min. 60% ungdyr (kalv + 1,5år), herav min 40%  kalv 

= min. 25% av totalt felte dyr 
 

5) Observert ku/okse i Sett Elg skjema skal helst ligge mellom 1,5 til 2,0 det enkelte år og bør 
ikke overstige 2,0. 

 
6) Sett kalv pr ku basert på registreringer i Sett Elg bør ligge på minst 0,7    
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7) Sett kalv pr kalvku basert på registreringer i Sett Elg bør ligge på minst 1,4.   
 

8) Den stabile kjønnsfordelingen bør beholdes med fordeling 55% okser og 45% kyr.  
 

9) Det er en målsetting at slaktevekter på kalv og ungdyr ikke skal synke i forhold til de siste 
årene.  Det bør tilstrebes at snittvekt på kalv skal være over 60 kg og for ungdyr over 130 kg. 

 
10) Det tillates overført maks 10% av valdets kvote forrige jaktår til neste år,                                Jf. 

Hjorteviltforskriften §16. 
 

11) En bestandsplan vurderes å være realistisk når minst 90 % av fellingstillatelsene er uttatt. 
Kommunen kan trekke godkjenning av planen tilbake før endt planperiode om dette ikke 
oppnås. 
 

12) Det bør tilstrebes samarbeidsavtaler mellom jaktfeltene for uttak av elg der det ligger til    
       rette for det. 

 
13) Kjevene innleveres til valdstyret som kontrollerer og rapporterer til kommunen ved 

rapportering i «sett og skutt» og ved innlevering av kjevelapper. Kommunen kan foreta 
stikkontroller og bistå valdene etter behov. 

 
14)  Fellingsavgift betales når faktura fra kommunen foreligger.  

 
15)  Rådyr og hjort skal registreres i «sett og skutt» eller på annen måte. Dette med tanke på å   

inneha statistikk over tid ved søknad om åpning av jakt når dette blir aktuelt. 
 

16) Irregulær avgang skal vurderes før fellingstillatelser fastsettes.  
 

Merk. 
De etterprøvbare målsettingene i pkt. 5.8 nr. 1 – 16 skrives inn i planen.  
Nr. 3 om vektgrenser er en frivillig ordning som må innskrives om dette er ønskelig. 
 
 
5.9  Mål for rådyrforvaltningen  
 
Rådyrvald som disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet eller minst 
10000 dekar kan etter søknad tildeles fellingstillatelse for rådyr som kvotefri jakt. Før kvotefri 
jakt på rådyr tildeles kan kommunen kreve at jaktrettshaver utarbeider en avskytingsplan. 
Jf. §20 Fellingstillatelse for rådyr i hjorteviltforskriften. 
 

 Rådyr skal registreres på Sett-elg skjema under elgjakta for å gi historiske data over 
bestandsutviklingen som grunnlag for å vurdere tildeling av fellingstillatelser 

 
 Elgvaldene tilrås å  ta ansvaret for å forvalte rådyrstammen på en faglig forsvarlig måte, 

og innarbeide rådyrforvaltningen i driftsplanene sine der kommunen  etter hvert vedtar 
             å tildele fellingstillatelser. 
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6.0  ANSVARS-  OG ROLLEFORDELINGEN MELLOM                         
       KOMMUNEN OG RETTIGHETSHAVERNE.  
 
Kommunens- og viltutvalgets oppgave som offentlig forvaltningsmyndighet er med hjemmel i 
delegasjonsreglement, gjeldende lovverk samt Forvaltningslov og Offentlighetslov bl.a  å:    
 

 Fastsette forskrift for åpning av jakt på elg, hjort og/eller rådyr i kommunen 
 Utarbeide  en målsetting for hjorteviltforvaltningen i kommunen (Hjorteviltforskriftens § 

3) og fastsette forskrift om minsteareal (§6) 
 Stimulere til og legge til rette for samarbeid mellom jaktrettshavere (§§ 15, 16,17) 
 Behandle søknad fra jaktrettshavere om godkjenning av eller endring av vald (§§ 10 og 

11), godkjenning av bestandsplan og flerårige avskytingsplaner ( § 16) evt. gi 
fellingstillatelse etter Hjorteviltforskriftens § 18. 

 
 
Jaktrettshaverne (grunneierne) har iht. Viltlovens § 27 enerett til jakt og fangst 
I § 27 heter det: «Med de innskrenkninger som er fastsatt i denne lov og i forskrifter gitt i 
medhold av loven, har grunneieren enerett til jakt og fangst.» 
 
Jaktrettshaverne har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen.                         
De har også mulighet til å bidra i bestandsforvaltningen, blant annet gjennom utarbeidelse av 
bestandsplaner og gjennomføring av andre forvaltningstiltak.  
 
Jaktrettshavernes oppgave er ihht. gjeldende lovverk med forskrifter og å ta  
et større ansvar i en bestandsplanbasert hjorteviltforvaltning ved å: 

 Stifte en grunneierorganisasjon som tilfredsstiller minimumskravene til å få godkjent en 
bestandsplan (Hjorteviltforskriftens § 13) som et vald (Hjorteviltforskriftens § 10) eller et 
bestandsplanområde (Hjorteviltforskriftens § 15) 

 Utarbeide en bestandsplan med flerårig avskytingsavtale som holder seg innenfor 
rammene i den kommunale målsettingen. 

 Administrere og organisere jaktutøvelsen mht. fordeling av fellingstillatelser, kontroll og 
rapportering. 

 
 

7.0  OFFENTLIG HJORTEVILTFORVALTNING 
 

7.1   Miljødirektoratet 
          MDs viktigste rolle i hjorteforvaltningen er å være et forvaltningsorgan som  gjennom- 
          fører statlig politikk gitt gjennom rammer og føringer i Statsbudsjettet                                        
          og Stortingsmeldinger. 
 

         Fylkeskommunen    
         En lokaltilpasset forvaltning vil føre til noe forskjellig praksis mellom områder, og fylkes- 
         kommunene har derfor en viktig funksjon i å veilede og samordne kommuner innenfor sin  
         region. Fylkeskommunene har hovedansvaret for elg, hjort og rådyr på regionalt nivå,  
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         primært i rollen som tilrettelegger og koordinator. Fylkeskommunene har også en viktig  
         rolle med å bygge opp den faglige kompetansen på lokalnivået, hvor både pedagogiske og  
         økonomiske virkemidler er viktige. 
           
          Statsforvalteren 
          Statsforvalterens rolle i forvaltning av hjortevilt er å være klageinstans for kommunale 
          vedtak etter hjorteviltforskriften. 
 

         Kommunen 
          Kommunene har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr.                    
         I tillegg til å bidra til ivaretagelse av bestandene og deres leveområder, har kommunene et   
         stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier,  
         biologisk mangfold og trafikkproblemer. Kommunenes myndighetsansvar innebærer at det  
         må utøves faglig skjønn i mange saker, samtidig som det kreves fagkunnskap og  
         lokalkunnskap.  
 
          Kommunen har ulike roller i den lokale hjorteviltforvaltningen. Det er roller som 
          myndighetsutøver, tjenesteyter, arealplanmyndighet og lokalpolitisk styringsorgan.  
          I tillegg til det som nevnes under 6.0 Ansvars og rollefordeling har kommunen bla.  
          ansvar for håndtering av fallvilt, gi skadefellingstillatelser og forvaltning av viltfondet. 
 

- Viltutvalget                                                                                                                                                     
Bodø kommune har et politisk valgt viltutvalg som utøver sin viltfaglige myndighet i 
henhold til delegasjonsreglementet vedtatt 15.09.2020, saksnr. PS 20/99. 

 
 
7.2  Lokalt og regionalt samarbeid. 
 

      Bestandsplanorganisering 
      For å kunne gjennomføre en nødvendig, god og bestandsrettet forvaltning av hjorteviltet 
      er det en fordel at hjorteviltforvaltningen skjer gjennom bestandsplaner.  
      For å oppnå dette er det viktig med et godt samarbeid mellom kommunen som    
      forvaltningsmyndighet og rettighetshaverne som har enerett til jakt og fangst på sin  
      eiendom. Siden 2004 har det vært etablert elgvald med bestandsplaner hvor ca. 60 vald slo    
      seg sammen og ble 6 vald med bestandsplanbasert forvaltning. Siden 2018 har det vært 7  
      vald. Det er ønskelig med maksimalt 6 elg vald med bestandsplan i kommunen på grunnlag     
      av geografisk avgrensning og bestandsforhold. 
 
      Interkommunalt samarbeid 

         Miljødirektoratet oppfordrer gjennom Hjorteviltforskriftens § 4 til samarbeid på inter-  
         kommunalt nivå. To eller flere kommuner bør samarbeide om felles mål for hjortevilt- 
         bestandene når dette anses å være hensiktsmessig. Fylkeskommunen kan pålegge  
         kommuner å inngå i et slikt samarbeid hvis det regnes som nødvendig for å ivareta  
         bestands- eller samfunnsmessige hensyn på regionalt nivå. 
         
         Kommunene i Salten har pr. i dag ikke et slikt bestandsplanmessig samarbeid. 
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         Bodø kommune er imidlertid medlem av Salten Viltforvaltningsråd.  
         Rådet består av alle kommunene i Salten. Dette samarbeidet er en viktig arena for å 
         diskutere utfordringer i viltforvaltningen samt gir muligheter for i fellesskap å søke om  
         midler til vilttiltak, arrangement, samordne kurs og seminarer for å øke kompetansen for 
         forvaltningen og for rettighetshaverne. Samarbeidet sørger for å være bedre oppdatert i  
         lover og forskrifter, både for kommunene og jaktrettshaverne. 
 
 
 
7.3.  Definisjoner, kap.1 - §2 i Hjorteviltforskriften  
             I hjorteviltforskriften forstås med  
 

a) Hjortevilt: elg, hjort, rådyr og villrein 
b) Tellende areal: det arealet som skal legges til grunn for beregning av antall 

fellingstillatelser 
c) Minsteareal: størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det 

gis fellingstillatelse på 
d) Vald: et areal som etter søknad er godkjent av kommunen eller villreinnemnda for jakt på 

hjortevilt 
e) Jaktfelt: et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har 

avgrenset av hensyn til jaktutøvelsen 
f) Bestandsplanområde for elg og/eller hjort: et område bestående av to eller flere vald som 

samarbeider om å utarbeide bestandsplan for elg og/eller hjort. Godkjennes av 
kommunen etter søknad 

g) Villreinområde: et område avgrenset som den geografiske forvaltningsenheten for 
villreinbestanden 

h) Bestandsplan: jaktrettshavernes offentlig godkjente, flerårige plan med mål for 
bestandsutviklingen, og beskrivelse av den årlige avskytingen 

i) Jaktrettshaver: enhver som har jaktrett på en eiendom. Retten til å jakte tilhører 
grunneier hvis ikke annet er bestemt 

j) Hjorteviltregisteret: nasjonal databank som ivaretar og tilrettelegger opplysninger for 
hjorteviltforvaltningen 

k) Sett elg og sett hjort: jegernes observasjoner av bestemte viltarter i sitt jaktfelt, registrert 
etter fastsatt instruks. 

 
 
 
Mer utfyllende forklaring i kap.1 - §2 i Hjorteviltforskriften: 
www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M478/M478.pdf 
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8.0  KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING OG FAGLIG GRUNNLAG 
 
En viktig forutsetning for den fremtidige forvaltningen av hjorteviltet er at den skal bygge på 
kunnskap om artene.  
De viktigste verktøyene for å praktisere en “kunnskapsbasert” forvaltning av artene er: 
 
1. Kunnskap om de biologiske og økologiske egenskaper hos de enkelte artene av   
    hjortevilt . 
2. Samfunnsmessig og erfaringsmessig kunnskap knyttet til forvaltningen av  
    hjorteviltartene. 
3. Hjorteviltregisteret inneholder årlige data for tildeling, felling ,“sett elg” og fallvilt. 
    Registeret er et godt hjelpemiddel for å gjøre fornuftige og kvalifiserte beslutninger i  
    hjorteviltforvaltningen.   
4. Beitegransking og elgtelling. Ønskelig utført i forbindelse med ny planperiode av    
    rettighetshaverne og gjerne i samarbeid med kommunen. 
 
Eldre avlsokser må tilstrebes i en bestand da det da er størst sjanse for bedekning  til riktig 
tidspunkt for å unngå en negativ utvikling av for seint fødte kalver og dermed en reduksjon i vekt 
av alle dyr og forsinket kjønnsmodenhet. 
 
Det bør være et mål å få flere voksne kyr samt nødvendige «avlsokser» på         
vinterbeite. Det kan vurderes at uttak av store okser ikke bør skje før på slutten av jakta og etter  
brunsttida. 
 
Det er utført relativt gode registreringer i hjorteviltregisteret for Bodø kommune fra                                                   
1987 til d.d., og det finnes data for tildeling og felling i møteprotokoller helt tilbake til  
begynnelsen av 1960-tallet. 
  
 www.hjortevilt.no er under kontinuerlig utvikling og forbedring. Det gir mulighet for 
 registrering av detaljert informasjon om alt fra elgens vekt, alder, kjønn, til kartfesting av 
 sted den ble skutt, påkjørt eller funnet død. Se også linken www.hjortevilt.no  
 
Fra og med jaktåret 2018 ble det innført en ny måte å registrere Sett Elgdata på og det  
forutsettes at alle vald har gått over til den nye metoden.   
 
 
8.1  Hjortevilt i Bodø 
 
Bodø  kommune har et totalt areal på 1395 km2.  Av dette er 722 km2 (52%) tellende areal som 
er grunnlaget for tildeling av fellingstillatelse på hjorteviltartene. 
 
De første observasjonene av elg i Bodø i nyere tid var i tiden omkring 2. v.krig. Helleristning av 
elg i Vågan bevitner om at elgen som art har vært til stede fra eldre steinalder  ca. 6000 f.Kr .  
Sist på 50-tallet ble det åpnet for jakt på elg og den første elgen ble felt 28.9.58  øverst i 
Breivikdalen. Bestanden har siden den gang vært i jevn vekst med en foreløpig topp i avskyting 
på 288 dyr i 2020. Bodø er den 3. største elgkommunen i fylket. 
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I de siste 5 årene er det i snitt felt 270 elg (255-288). Det fins en gjennomgående stabil bestand 
av elg i hele kommunen som det jaktes på innen 6-7 områder med 3 årige bestands- og 
avskytingsplaner. Dog er det noe variasjoner mellom  planperiodene og disse synes å håndteres 
på en tilfredsstillende måte av rettighetshaverne. I tillegg til formering blant stedegen elg er det 
et ikke ubetydelig trekk av elg fra nabokommunene innenfor og elgen synes å bli værende. 
 
Valdene har tellende arealer fra 52 km2 til 198 km2 med en gjennomsnittlig felling i de siste 5 
årene fra 10 til 70 elg. 
 
Med hensyn til beitetilgang,  beiteskader,  utfordringer veg-jernbane-flyplassen,  problemer med 
elg i bebyggelse og turveier er det viktig med en nyansert og stedstilpasset forvaltning av 
elgstammen i de enkelte områder da de har hver sine utfordringer. 
Det arbeides godt innen områdene, men for å få tatt ut de tildelte kvotene er det et 
forbedringspotensiale ved å få utviklet et enda bedre samarbeid mellom jaktfeltene. 
 
 
Rådyr finnes sporadisk over store deler av kommunen og bestanden varierer fra år til år. Det er i 
forskrift i 2014 åpnet for rådyrjakt i kommunen. For Skjerstad øst elgvald er det innvilget åpning 
for jakt på arten ved at det er gitt 5 fellingstillatelser pr. år fom 2019. Ingen rådyr felt til nå. 
 

 
                                                                                                           (Foto: Knut Valberg) 

 
 
Hjorten sprer seg nordover og det er i Breivik innenfor Skjerstad registrert en ynglende bestand. 
Rettighetshaverne er bedt om å følge med i utviklingen og registrere/dokumentere dyretallet 
som grunnlag for en evt åpning av jakt på arten. 
 

 
                                                                                                 (Foto: Per Jostein Pedersen)                                
 
 
Villrein finnes ikke i kommunen.  Det utøves tamreindrift i 2 reindriftsområder i kommunen som 
som forvaltes av områdene og statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling. 
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8.2  Jakttider 
 
Jakttidene fastsettes av  Miljødirektoratet  gjennom egen forskrift for perioder på 5 år, gjeldende 
for 2017 – 2022.  Jakttidene på elg, hjort og rådyr i Bodø kommune er: 
 
                                Elg: 25.09. – 23.12.          Rådyr:  25.09. - 23.12. Bukkejakt: 10.08. – 23.12. 

                                                                                                   
 
8.3  Minsteareal og valdstruktur 
 
I henhold til forskrift for forvaltning av hjortevilt § 7 fastsetter kommunen minsteareal for elg, 
hjort og/eller rådyr i forskrift. Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av 
en kommune. 
Tildeling av fellingstillatelser gjøres i forhold til godkjent tellende areal for elgjakt. Tellende areal 
er i hovedsak utmark og myr under skoggrensen og dyrka jord kan tas med der det er naturlig. 
Kommunen fastsatte forskrift for minsteareal i 2011 sist endret xx.yy.zzzz.  

 
I henhold til forskrift for forvaltning av hjortevilt § 7 kan kommunen ved tildeling av 
fellingstillatelser fravike minstearealet for elg, hjort og rådyr med inntil 50 prosent opp og ned.    
Fravik kan gjøres på bakgrunn av ulikheter i artens levevilkår i kommunen, bestandens størrelse 
og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold. 
 
I Bodø er det fom 2018 7 elgvald hvorav 6 vald har 3 årige bestandsplaner.  
 
 
 

Elgvald  
Tellende 

areal  
Minste   
areal  

Areal/ 
tildelt dyr 

2020  

Antall 
jaktfelt 

Kjerringøy Storvald 
Kjerringøy Viltforv. 

52.250 da 
74.000 da 

5000 
1900 

 2500 da 
1500 da 

5 
4 

Bodøhalvøya 197.900 da 2600 2604 da 17 
Bodø sør 143.261 da 2500 2470 da 16 

Vestersida 66.339 da 2500 1701 da 3 
Misværmarken 83.460 da 3500 3628 da 7 

Skjerstad øst 105.000 da 3000 3300 da 5 
Sum   722.310 da   2567 da 57 
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8.4  Valdkart 
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8.5  Beitegrunnlaget 

 
Sommerbeitet har stor betydning for elgen og det er i denne perioden at elgen vokser noe av 
betydning. Dårlig sommerbeite vil redusere elgens muligheter for en normal vektøkning og kan 
føre til lave slaktevekter på kalv og ungdyr og gi redusert fruktbarhet hos kyrne. 

 
Vinterbeitet er som regel avgjørende for hvor mange dyr som kan ha tilhold i et område. 
Undersøkelser har vist at kvister av ulike treslag har svært ulik fordøyelighet som mat for elgen. 
Elgen foretrekker de med best fordøyelighet slik som ROS-artene (Rogn, osp og selje/vier) men 
vil også kunne beite på bjørk, einer, furu og gran. 
 
Det er ikke foretatt noen systematisk beitetaksering i noen av valdene for å få vurdert 
beitegraden. Dette er tidkrevende og kostbart å gjennomføre og burde ideelt sett vært gjort før 
hver fornyelse av planperiodene. Dog kan en følge med hvilke treslag det beites på og hvor hardt 
det beites i forhold til kvistdiameter. En bør være obs. dersom det er for hard beiting på bjørk og 
gråor som er de minst foretrukne treslagene. Videre også være obs. på beitediameter på de 
foretrukne ROS-artene. https://www.hjortevilt.no/beitetaksering-hvorfor-hvordan-og-hva-sa/ 
 
Beitegrunnlaget i kommunen vurderes gjennomgående å være bra. Trekkelg fra innlandet og 
stedegen elg blir i stor grad værende innenfor kommunens grenser da det er gode sommer- og 
vinterbeiter med forholdsvis lite snø og ikke for lave vintertemperaturer. Beitearealene ligger for 
det meste i lauvskog som innehar alle de naturlige treslagene for landsdelen. Lauvskogen er åpen 
og slipper mer lys til jordbunnen som bidrar til høy produksjon av næringsrik og variert 
bunnvegetasjon. Bodø kommune har store områder med forholdsvis lite snø som betyr at 
bunnvegetasjonen vil være viktige beiteplanter i vinterhalvåret i tillegg til busker og trær.         
Alle valdene har både lavt- og høytliggende areal som er en fordel for elgen da den får flere valg i 
forhold til variert beite og temperatur. 
 
 

                                                                                                             (Foto: Bjørnar Olsen) 
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8.6  Trekkveier for elg 
 
Trekkveier for elg er temakart i kommuneplanens arealdel. 
Plankart på https://kommunekart.com/proff/klient/bod%C3%B8/saksbehandling    
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9.0  HJORTEVILT OG ANDRE SAMFUNNSINTERESSER 

9.1  Hjortevilt som næring og matauk. 
Hjorteviltet  er en fornybar ressurs,  en kilde for matauk, en inntektskilde for jaktrettshaverne    
og har i tillegg en verdi som rekreasjonskilde og friluftsliv for jegerne. 
Årlig tilsvarer den samfunnsøkonomiske verdien av elgjakt i Norge om lag 19 000 kroner per 
elgjeger i form av kjøtt, skytetrening/ammunisjon, transport, jaktutstyr og klær, avgifter m.m.. 
Verdien av elgjakta i Bodø estimeres til ca. 7 millioner kroner pr. år med ca. 350 jegere. 
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-28-Samfunns%C3%B8konomisk-verdi-av-
elgjakt-i-Norge.pdf 

9.2  Jordbruk 
I Bodø kommune er det ca. 27.000 da jordbruksareal i drift til grovforproduksjon. og 3 400 da 
innmarksbeite. Dette utgjør ca 2 % av kommunens totale landareal på 1.395.000 da. 

 
Elgen beiter noe på dyrka jord og da særlig på håa om våren inntil vegetasjonen i skogen er 
kommet godt i gang med veksten.  Dette utgjør ikke noe stort grovfortap for bonden, men noen 
kan merke tap år om annet. Størst problem er det med nedriving av strømgjerder og stadig 
reparasjon av disse.  Det er noe problem med punktering av rundballer og spising på disse, 
problemet synes å være økende.  For å minimere ulempen anbefales rundballene transportert  
fra dyrket mark/skogkanten til driftsbygningen.   Bær- og grønnsakproduksjon er det lite av og 
følgelig liten konflikt i forhold til elg. 
Det er foreløpig små problemer med rådyrskader. Hjorten gjør noe skade på rundballer i Breivik. 
 

 
                                                                                                                                             (Foto: Egil Revhaug) 
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9.3  Skogbruk og beite 
I Bodø kommune er det totale skogarealet på 400.000 dekar som utgjør 28% av landarealet.   
Herav 250.000 dekar er produktiv skog  som er fordelt på 200.000 dekar lauvskog – 40.000 dekar 
granskog og 10.000 dekar furuskog.  Annet utmarksareal godkjent som tellende areal under 
skoggrensen utgjør ca. 320.000 dekar. 

 
Et viktig forhold i elgforvaltningen er hensynet til skogbruket. Økende tetthet av elg kan over tid 
virke negativt på produksjon og uttak av trevirke.  Enkelte steder kan det oppleves overbeiting på 
vinterbeiter som vier,  osp,  rogn,  bjørk og einer. For mye beiting på bjørk er et signal om at det 
er for lite av de viktigste beiteartene.  Noen grunneiere opplever toppbeiting på ung gran og 
nedbeiting av furu. Men gjennomgående er elgbestanden ikke en stor trussel mot skog-
ressursene. Forholdsvis lite snø gjør at elgen kan nyttiggjøre seg av beiteplanter i bunnskiktet. 

 
Det er viktig å tilpasse elgbestanden i forhold til produksjon av elgens beitetrær og planter.   
Dette gjelder særlig produksjonen av attraktive busker og trær som rogn, osp og selje/vier (ROS –
artene) og i mindre grad bjørk og furu. Blir beitetrykket på disse tresortene for høyt er det å 
forvente at produksjonen av beitebar biomasse over tid synker. Dette vil igjen kunne ha negativ 
effekt på elgens bestandskondisjon (kroppsvekt og kalveproduksjon) og kan ha negative effekter 
på andre organismer som er avhengige av disse treslagene. 
 
Skogeiere oppfordres generelt å ha et aktivt skogbruk. Hvis ikke skogen blir drevet vil den råtne 
ned og gi ingen verdi for skogeieren. Gammel hogstmoden skog har dessuten liten beiteverdi for 
elgen. Etter hogst vil det komme opp ungskog som gir nytt beite for elgen. I snørike vintrer er det 
til stor hjelp for elgen at skogeierne feller ROS-arter. 
 
I forhold til skogbruk og beite anses rådyr og hjort ennå å ikke være noe stort problem. 
 

9.4  Fallvilt 
Kommunen skal sørge for å ta vare på skadet vilt, vilt som felles som skadedyr og til fare. 
Slike dyr er kommunens eiendom. Kommunen skal registrere og rapportere irregulær 
avgang av hjortevilt til Statistisk Sentralbyrå i www.hjorteviltregisteret.no .  
Kommunen skal sørge for at hjortevilt som er skadet ved påkjørsel på veg og jernbane, 
under jakt, eller på annen måte, ettersøkes og om nødvendig avlives.  
Utgiftene ved ettersøk og/eller ivaretakelse av skadet vilt og fallvilt dekkes av 
det kommunale viltfondet og salgsinntekter godskrives fondet. 

9.5  Trafikk 
Trafikksikkerhet er et forhold man må ta hensyn til ved valg av hvor stor elgbestand en skal ha.  
Elgen utgjør en potensiell trafikkrisiko både på vei og jernbane når den krysser eller oppholder 
seg på vei og linja.  
På landsbasis utgjør antall trafikkdrepte elg ca. 5 – 6 % av jaktuttaket, men forholdsvis mer i 
områder med mye trafikk. I slike områder kan trafikkulykker ha en vesentlig effekt på elgens 
bestandsutvikling i tillegg til å utgjøre et trafikksikkerhetsproblem. 
Hver påkjørsel er estimert til å koste samfunnet i gjennomsnitt 150.000 kroner. 
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Innen Bodø kommune utgjør trafikkdrept elg 15% (12%) av jaktuttaket,  miljødirektoratet har satt 
som mål at det ikke bør overstige 10%. Siste 10 årene har det årlig i gjennomsnittlig  blitt drept 
40 dyr (26) fordelt med 28 (13) på veg og 12 (13) på jernbanen, store variasjoner fra 16 – 62  
elg pr. år.  (Tall i parantes gjelder perioden 2017-2021)  
Bodøhalvøya elgvald er hardest belastet med 70% av kommunens trafikkdrepte dyr noe som  
utgjør 46 % av jaktuttaket i siste 10 års periode.  Dette skyldes i hovedsak at Rv80, Fv17 og 
jernbanen går gjennom valdet og matfatet til elgen og med økende trafikkmengde. 
 
Ca. 5 rådyr påkjøres og blir drept hvert år, tallet er svakt økende. 

 
Fordi antallet elg-trafikkulykker synes å forholde seg proporsjonalt til antallet elg i et område, vil 
forvaltningens valg av avskytningsnivå kunne påvirke antallet trafikkulykker. I tillegg vil 
varierende snødybde, temperatur og trafikkvolum påvirke antall elgpåkjørsler, men disse 
faktorene kan i liten grad påvirkes av forvaltningsmyndighetene. Enkelte ulykkesdempende tiltak 
som viltgjerder, refleks, hogst av kratt og skog langs veiene for å bedre sikten har effekt. 
 
Ved boligutbygging langs jernbanen må det kreves gjerding på begge sider. Gjerding på en side  
har vist seg å ha blitt en felle for elgen, jf. utbyggingen på Støver. 
                  
Nordland Fylkeskommunes regionale plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 
bør ved sin deltakelse i  «Påkjørselsutvalget» pålegge Bane-Nor om å utføre akutte tiltak over 
kortere strekninger som ikke kommer inn under Jernbaneverkets handlingsplan. 
 
Det bør utvikles et godt samarbeid mellom kommunens viltforvaltning og kommunale-  
og statlige vegmyndigheter i arbeidet med rydding av skog langs vegene.                                    
Dette gjelder også jernbanemyndigheten lokalt og sentralt. 
 
 

                                                                                (Bjørnar Olsen)                                                                                                  (Foto: Egil Revhaug) 
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                        Kart over       Elgpåkjørsler     2012 -2021 
 
                  Veg                                                         Jernbane 

                      

 
 
 

Påkjørsler tid på året  2012-2021 
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                                Påkjørsler tid på døgnet  2012-2021 
 

 
 
 
 
9.6  Elg i bebyggelse, stier og turveier.    
I Bodø er det elg i hele kommunen og også i nærheten og i bebyggelse, på stier og turveier.  
Dette fører til at i deler av året og under spesielle forhold vil elgen kunne være mer synlig for 
befolkningen. I vintre med mye snø og vanskelige beiteforhold i marka vil elgen trekke både til 
vei og tettbebyggelse der det er lettere å ferdes og finne mat.  
Elgen representerer i utgangspunktet ingen fare for mennesker, men mange mennesker vil 
likevel føle seg utrygge ved å møte elg på nært hold. En bør også huske på at alle dyr som 
befinner seg i en stresset situasjon vil kunne utgjøre en fare og «farlige» situasjoner kan av den 
grunn oppstå. Elg som viser uønsket adferd kan avlives av kommunen. Dette er det ingen 
automatikk i, hvert tilfelle vurderes i forhold til sted og alvorlighetsgrad. 
 
9.7  Rekreasjon, helse og matauk 
Kommunen ønsker å opprettholde en levedyktig elgstamme på et slikt nivå at jegere i Bodø 
kommune fortsatt skal kunne jakte og ha utbytte av jakten som rekreasjon og hobby som før.  
Dette kan bare skje ved at kommunen og rettighetshaverne kan tilby jakt på en bærekraftig 
elgstamme. 
 
Uttak av 270 elg gir 35 tonn elgkjøtt årlig og er viktig matauk for grunneiere og jegere. Kjøttet er 
også grunnlag for videreforedling  som vil gi en merpris ved salg til butikker og private. 
 
Kommunen vil oppfordre jaktrettshavere og jaktledere til å rekruttere flere kvinner og ungdom 
inn i elgjakta for å klare den store oppgaven det er med å ta ut den store kvoten mange vald og 
jaktfelt har.  Å sikre rekruttering er et av de viktige tiltakene en har for å holde elgbestanden på 
et bærekraftig nivå. 
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10.0   ELGBESTANDEN I KOMMUNEN 
 
10.1  Kjønnssammensetning 
For å oppnå en bestand av store og gode produksjonsdyr er det viktig at det er en rett kjønns- og 
aldersstruktur. Det er av den grunn viktig å spare nok store okser samt gode kyr og store kviger.  
Dette vil gi tidlig brunstige kyr som tar kalv tidlig, kalver født tidlig på våren resulterer i større 
produksjonsdyr av begge kjønn samt en større andel av kyrne produserer tvillingkalver. 

 
Sett ku pr. okse er en indeks fra Sett Elg (Hjorteviltregisteret) som gir uttrykk for bestandens 
kjønnssammensetning. Det er noe usikkert hvor godt indeksen gjenspeiler det faktiske 
kjønnsforholdet fordi sannsynligheten for å observere okse og ku kan være ulik. Men det antas 
likevel at indeksen vil gjenspeile utviklingen over tid. 
 
Ku / okseforholdet i Bodø har ligget på mellom 1,56 og 1,93 de siste 10 årene med et 
gjennomsnitt på 1,74.  Gjennomsnittet for de 7 valdene varierer naturligvis og ligger mellom 1,41 
– 2,20.  Ku/okseforholdet i størstedelen av kommunen vurderes som tilfredsstillende da det 
ligger under målet på 2,0. Det er bekymringsverdig at 3 vald har et ku/okse forhold over 2,0. 
 
Når det gjelder  kyr, 2,5 år og eldre,  er det følgende tommelfingerregel i en ideell bestand: 
Uttak av 15% stabiliserer bestanden, under 15%  økes bestanden og over 15% reduseres den. 
 

 
                                                                                                 (Foto: Egil Revhaug) 
    
Ku/okse forholdet siste 10 år:     Bodø kommune:                   1,74  (1,56 – 1,93) 
                                                           Kjerringøy Storvald:              2,13  (1,38 – 3,86) 
                                                           Kjerringøy Viltforvaltning:   2,20  (1,53 -  2,81) 
                                                           Bodøhalvøya elgvald:           1,61  (1,46 – 1,81) 
                                                           Bodø sør elgvald:                   1,73 (1,29 – 2,13) 
                                                           Vestersida elgvald:                1,54  (1,35 – 2,29) 
                                                           Misværmarken elgvald:        1,41  (0,89 – 1,96) 
                                                           Skjerstad øst elgvald:            2,22  (1,80 – 2,75)   
 
                                                              www.hjorteviltregisteret.no   se statistikk 
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https://hjorteviltregisteret.no/Statistikk/Elg/Sett/Bestandsutvikling?fra%C3%A5r=2011&granular
itet=2&gruppering=1&kommuner=515&til%C3%A5r=2020 

 
         Den ideelle fordelingen på jaktuttak av kjønn er 50/50, men har i Bodø over lengre tid    

ligget på 55/45 da det felles flere okser enn kyr. 
                                       
10.2 Produktivitet 
Siden kalveproduksjonen til kuene i stor grad er styrt av kroppsstørrelsen, gir tvillingraten et mål 
på om det er en stor andel eldre, fullt utvokste kuer (over 3-4 år) i bestanden eller ikke. 
Selv når en ønsker å redusere bestanden bør det være et mål at forholdet sett kalv pr. ku / kalvku 
holder seg høyt. Samlet for hele kommunen er det i siste 10 års periode en nedadgående 
tendens med færre eldre kyr i bestanden. 

 
Det er variasjon i produktiviteten mellom valdene. Økt uttak av uproduktive dyr vil på sikt spare 
beitene til produksjonsdyra og dermed øke produktiviteten på disse. 
 
                                                                                    
Sett kalv/ku,  sett kalv/kalvku siste 10 år:                       kalv / ku                       kalv / kalvku       . 
                                Bodø kommune:                    0,69  (0,56 – 0,86)          1,29  (1,21 – 1,35)    
                                     Kjerringøy Storvald:               0,52  (0,35 – 0,73)           1,23  (1,06 – 1,47) 
                                     Kjerringøy Viltforvaltning:    0,72  (0,33 – 1,06)           1,26  (1,01 – 1,46) 
                                     Bodøhalvøya elgvald:            0,72  (0,58 – 0,89)           1,35  (1,22 – 1,45) 
                                     Bodø sør elgvald:                   0,71  (0,59 – 0,86)           1,26  (1,13 – 1,40) 
                                     Vestersida elgvald:                0,58  (0,43 – 0,71)           1,25  (1,13 – 1,39) 
                                     Misværmarken elgvald:        0,71  (0,37 – 0,89)           1,26  (1,08 – 1,43) 
                                     Skjerstad øst elgvald:            0,72  (0,54 – 0,92)           1,24  (1,14 – 1,38) 
 
                                                                       www.hjorteviltregisteret.no   se statistikk 
 
https://hjorteviltregisteret.no/Statistikk/Elg/Sett/Bestandsutvikling?fra%C3%A5r=2011&granular
itet=2&gruppering=1&kommuner=515&til%C3%A5r=2020 
 
 
10.3  Slaktevekter  
Utviklingen i kalvevekter er et godt mål på mattilgang, om en en bestand har store dyr/god 
kondisjon,  tidspunkt for parring m.m. 
Små kalver blir gjerne små dyr som 1,5åring og som voksen.  Særlig små kyr tar seint kalv som 
igjen gir små kalver noe som er uheldig for bestandens kondisjonsutvikling.  Mangel på store 
okser kan medføre utsatt parringsstidspunkt med resultat små kalver. Store okser vurderes som 
viktig for tidlig kalving og høyere slaktevekt. 

 
Dårlig beitegrunnlag / for høy tetthet av elg kan også påvirke kalvevektene. Små kalver er 
ønskelig å få tatt ut da de gjerne blir dårlige avlsdyr. 
Kalvevektene samlet for hele kommunen varierer som naturlig er,  men har en nedadgående 
tendens over tid som må snus.  Gjennomsnittlig kalvevekt bør ikke komme under 60kg. 
1,5åring vekter har i de siste årene hatt en nedadgående tendens. Gjennomsnittlig vekt bør ligge 
over 130 kg.   
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                                                                                                             Kalv - kg                   1,5 år  - kg         .                                                                          
Slaktevekter siste 10 år:        Bodø kommune:                   61,6  (55 – 66)           126,2  (120 – 134) 
                                                    Kjerringøy Storvald:              55,7  (51 – 69)           126,5  (114 – 142) 
                                                    Kjerringøy Viltforvaltning:   58,5  (51 – 69)           121,7  (110 – 138) 
                                                    Bodøhalvøya elgvald:           61,2  (53 – 71)           131,5  (119 – 160) 
                                                    Bodø sør elgvald:                  64,2  (59 – 74)           128,2  (111 – 140) 
                                                    Vestersida elgvald:               62,8  (55 – 72)           126,8  (118 – 136) 
                                                    Misværmarken elgvald:       61,6  (52 – 80)           129,1  (112 – 140) 
                                                    Skjerstad øst elgvald:           58,9  (51 – 66)           119,1  (105 – 142)                                                    
 
  
                                                                                                   
 www.hjorteviltregisteret.no   se statistikk 
                        
https://hjorteviltregisteret.no/Statistikk/Elg/Jaktmateriale/Slaktevekt?fra%C3%A5r=2011&granul

aritet=2&gruppering=1&kommuner=515&til%C3%A5r=2020 
 
 
 
 

                                                                                                                      (Foto: Egil Revhaug) 
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10.4  Bodø kommune: Statistikk fra Sett-elg 2011 – 2020 
 
Statistikken sier noe om tendensen i utviklingen over tid vedr. bestandsutvikling, sett elg pr. 
jegerdag  kjønns- og alderssammensetning, slaktevekter, produktivitet m.m. 
 
Link:  www.hjorteviltregisteret.no   se statistikk 
 
 Felt elg / fellingsprosent.                                                                      
           97%                  92%                    90%                  88%                 86%                   88%                   90%                  89%                   88%                  85%  

 
"Felte dyr totalt" viser totalt antall felte dyr over en viss periode. Sett i sammenheng med sett 
"elg pr. jegerdag" kan denne styrke inntrykket av en økning/minkning i bestanden. Tiltak som 
skal gi økt/minket avskytning vil også synliggjøres her. Siste 10 åra har fellingsprosenten vært 
mellom 85 og 97%, et gjennomsnitt på 89,3 %. Målet er min. 90% innen vald m/ bestandsplan. 
 
Felte dyr i prosent. 

 
"Felte dyr i prosent" skal illustrere avskytnings- prosenten mellom eldre dyr og unge dyr. En høy 
avskyting av unge dyr er viktig for å holde produktiviteten høy i en elgbestand.  
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Sett elg pr. jegerdag. 

 
«Sett elg pr. jegerdag» gir uttrykk for om bestanden minker eller øker, men sier ikke noe om det 
faktiske antallet elg. For Bodø kommune har det vært ganske stabilt, med unntak i de 3 siste 
årene da en ny registreringsmåte ble innført av Miljødirektoratet fom. jaktåret 2018. 
 
Skutte dyr pr. jegerdag. 

 
"Skutte dyr per jegerdag" sier noe om hvor mye tid jaktlagene bruker på å felle et dyr .           
Dette kan igjen gi et utrykk for bestandstørrelse, eventuelt hvor krevende/detaljert  
avskytingsplan som gjelder. 
 
Sett ku pr. okse. 

 
«Sett ku pr. okse» viser kjønnssammensetningen for dyr ett år og eldre. Indeksen gjenspeiler 
utviklingen over tid. Det bør i forvaltningen etterstrebes en indeks på 1,5 - 2 og en ikke for skjev 
kjønnsfordeling.  Over tid har det i Bodø vært en fordeling på 55/45 – okse/ku i jaktuttak. 



Målsettinger for hjortevilforvaltningen i Bodø Kommune    2021-2024 
 

Hjorteviltforvaltning Side 28 
 

Sett kalv pr. ku. 

 
”Sett kalv per ku” gir utrykk for hvordan produksjonen i bestanden utvikler seg. 
 
Sett kalv pr. kalvku.    

     
”Sett kalv per kalveku” (tvillingraten) er et mål på hvor mange voksne, store kuer som finnes. 
En tvillingrate på 1,32 betyr at 32% av kyr m/kalv har tvillinger. 

 
Andel sette kyr med kalv. 

 
Ganske stabile indekser over tid som viser en veldig svak nedadgående tendens. 
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Gjennomsnittsvekt oksekalv (grønn) og kukalv (gul).

 
Slaktevektene varierer noe over tid, er gjennomgående stabile men har en nedadgående tendens. 
 
Nedgang i slaktevekt  kan være et utrykk for dårligere mattilgang for elgbestanden som har stor 
innvirkning på dyrenes kondisjon og tidspunkt for brunst/parring.                                                     
Det er svært viktig å se på utviklingen i gjennomsnittsvekter over flere år for kalv og 
halvannetåringer og prøve å dra konklusjoner av det. 
 
 
Gjennomsnittsvekt 1,5 år okse (grønn) og 1,5 år ku (gul). 

                        
Slaktevektene på 1,5 åringene varierer over tid og viser en enda større nedadgående tendens 
i forhold til kalvene. Vektutvikling av kalver og 1,5 åringer må ses i sammenheng. 
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11.0  TABELL OVER FRISTER 
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