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Endring av forskrift om minsteareal for felling av elg i Gildeskål kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Gildeskål kommune endrer Forskrift om minsteareal for felling av elg iht. til Viltlovens § 8
Fastsettelse av minsteareal og fellingskvoter.
Nytt gjeldende minsteareal fastsettes til 2000 da for Sandhornøy og Fleina og 4000 da for
resten av kommunen. For områder forvaltet av Bodø kommune gjelder minsteareal vedtatt i
Bodø kommune.

Bakgrunn for saken:

I Gildeskål kommune er bestandsplanområder naturlig avgrenset av terrenget. Elgbestand er
veldig variabel. Minsteareal vedtatt i Gildeskål kommune er 4000da for elg og 2000 da for
rådyr. Minstearealet kan fravikes med 50 % opp eller ned. Følgelig varierer minsteareal som
er brukt som bakgrunn for avskytningsplan fra 6000 da til 2000 da.

Det viser seg imidlertid at det er behov for enda større reduksjon av minsteareal i deler av
kommunen.

Situasjonen på Sandhornøy:
Gildeskål kommune har siden 2009 oppfordret Sandhornøy Bestandsplanområde til å
igangsette tiltak som reduserer elgbestanden på vestsiden av Sandhornøy.
Hvert år har det kommet klager på «tam» elg som befinner seg ved skolen og i tettbebygd
strøk.
Siden september 2011, etter klager fra FAU på aggressiv elg ved skolen, har det blitt etablert
skolebuss på vestsiden av øya.
I tillegg til dette får vi hvert år flere klager både skriftlig og muntlig fra bosatte på
strekningen Mårnes – Horsdal, som føler seg utrygg på grunn av elgen. Dette påvirker
spesielt barnefamilier som er bekymret for sine unger og som ikke tør å slippe ungene ut av
husene eller sende dem på egenhånd på skolen.
Bønder i regionen klager på avlingsskader/beiteskader og at gjerder ødelegges av elg.
Ved dagens situasjon mistrives mange familier med tett og aggressiv elgbestand i umiddelbar
nærhet til skolen og boliger. Det er ofte store flokker med dyr som går på jordene, vandrer
mellom husene.
Avskytningsplan vedtatt for perioden 2011-2014 har ikke gitt ønsket resultat og problemet
med uakseptabel stor elgbestand på vestsiden av Sandhornøy er reell. Årets uttak av elg ifb.
med jakt 2014 har heller ikke redusert bestanden til akseptabelt nivå.
Vi har iverksatt elgtelling i området Mårnes- Horsdal etter jakta 2014. Det ble observert 8 kyr
med tvilling kalver, 1 ku uten kalv og 11 okser i området ved skolen- totalt 36 dyr.
Denne observasjonen har blitt gjort etter at jakta 2014 var ferdig. Ved uttak av ca. 12 dyr
per år og ganske høy overlevingsprosent er det naturlig at bestanden øker hvert år.
Fleina
Jegere på Fleina har sendt søknad om endring av minsteareal på øya for å øke avskytningen
på elg. Fleina er ikke en del av bestandsplanområdet og fellingstillatelser utstedes etter
målrettet avskytning. Hvis avskytningen skal økes iht. til dagens tildeling, må
grunneiere/jaktrettshavere skrive et skriftlig samtykke til økning av avskyting. Minstearealet
på Fleina bør fastsettes til 2000 da.

Søndre Gildeskål og Sørfjorden

Meløy kommune har kommet med skriftlige klager på for høy avskytning av elg i jaktfeltene
som grenser mot Meløy kommune. Dette har påvirket negativt elgbestanden i nordre deler av
Meløy kommune. Klagen har blitt innsendt Fylkesmannen i Nordland. Gildeskål kommune har
blitt oppfordret til å ha tettere samarbeid med Meløy kommune når nye bestandsplaner
vedtas.
Jaktstatistikk fra hjorteviltregisteret viser at i jaktfeltene i Søndre Gildeskål er det registrert
gradvis mindre og mindre elg. Jaktlagene har problemer med uttak av alle tildelte dyr, noe
som tyder på at elgbestanden i dette område har blitt redusert på grunn av høy avskytning
tidligere. Det anses som uforsvarlig å redusere minstearealet ned til 2500 da som omsøkt.
Minstearealet bør være 4000 da som før.

Vurdering:

Avskytningsplan vedtatt for Sandhornøy for perioden 2011-2014 har ikke gitt ønsket resultat
og problemet med uakseptabel stor elgbestand på vestsiden av Sandhornøy er reell. Årets
uttak av elg ifb. med jakt 2014 har heller ikke redusert bestanden til akseptabelt nivå.
Ansvar for forvaltning av hjortevilt er delegert til kommunen og det er kommunen som må
igangsette tiltak som både forebygger unormal vekst av bestanden og reduserer bestand som
allerede er for høy.
Gildeskål kommune bør redusere minsteareal i områder der det har blitt registrert stadig
vekst i elgbestanden og hvor minstearealet samtidig er fraviket med 50 % iht. viltlovens
rundskriv fra februar 2012 § 9 Fravik fra minstearealet. Dette gjelder for Sandhornøy og
Fleina.

Områdene Søndre Gildeskål og Sørfjorden har søkt om reduksjon av minsteareal fra 4000 da
til 2500 da. Jaktstatistikk fra nevnte områder viser stor nedgang i uttak av elg og reduksjon i
elgbestanden i siste 2 år. Meløy kommune har kommet med klager på for høyt uttak av elg i
disse områdene som igjen resulterer i reduksjon av elgbestanden i nordre deler av Meløy
kommune. Reduksjon av minsteareal i disse områder anses for uforsvarlig av
forvaltningsmessig grunner.

Områdene Sundsfjordfjellet og Inndyrhalvøya har stabil bestand og ønsker ikke endring av
minsteareal.

Det foreslås nye minstearealer for Gildeskål kommune er følgende:

Sandhornøy 2000da
Fleina 2000da
Søndre Gildeskål 4000da
Sørfjorden 4000da
Sundsfjordfjellet og Inndyrhalvøya 4000 da
For områder som forvaltes av Bodø kommune (Ertenvåg/Oksli og Saura/Nygård) gjelder
minsteareal vedtatt for Bodø sør elgvald.

Den nye vedtatt minsteareal kan da fravikes igjen med 50 % for å kunne bruke dette som
verktøy for å justere bestandsutvikling hos elg.

Konklusjon:

Søknaden var sendt på høring i 2015 til:

Fylkesmannen i Nordland
Nordland fylkeskommune
Meløy kommune
Bodø kommune
Gildeskål Jeger og Fiskerforening
Sandhornøy bestandsplanområde/v Birger Willumsen
Søndre Gildeskål/Sørfjorden bestandsplanområde/v Einar Skogvoll og Ann Rigmor Lauritzen
Sundsfjordfjellet og Inndyrhalvøya bestandsplanområde /v Geir Norby og Anders Jelstad

Det kom ingen innsigelser i saken bortsett fra Nordland fylkeskommune som påpekte at
saken behandles etter fristen fastsatt i viltloven.
Saken ble utsatt til 2016 og behandles på nytt iht. til gjeldende frister i loven.
Rådmannen mener at Gildeskål kommune skal endre Forskrift om minsteareal for felling av
elg iht. til Viltlovens § 8 Fastsettelse av minsteareal og fellingskvoter.
Nytt gjeldende minsteareal fastsettes til 2000 da for Sandhornøy og Fleina og 4000 da for
resten av kommunen. For områder forvaltet av Bodø kommune gjelder minsteareal vedtatt i
Bodø kommune.

