Behandling i Viltnemnd - 26.07.2017:
Representanten Kenneth Norum foreslo følgende endring i teksten:
Side 4 Minsteareal:
Første avsnitt, andre setning «Tellende areal er i hovedsak skogsareal, myr, og utmark under
skogsgrensen.» erstattes med:
«Tellende areal hovedsak alt areal under skoggrensen, unntatt byggeområder, vei, regulerte
hytte og boligfelt, samt annen infrastruktur.»
Side 8, punkt 8: Individuelle mål for forvaltning av elg, Tiltak
Setning erstattes med: «Uttak av voksne produktive okser og kyr bør holdes på et
minimumsnivå.»
Side 8, punkt 8: Individuelle mål for forvaltning av elg, Avskytningsplan skal legges
opp slik at fordeling ved......
Under overskriften settes det inn et nytt avsnitt:
I enkelte bestandsplanområder har det ikke vært felt kalv siden 2004 som et tiltak for å øke
bestanden, dette har vært vellykket og kan videreføres innen bestandsplanområder og
jaktfelt.
Unngår man å skyte kalven fra kua, berger man kua fra avskyting, og man beholder dyrene i
området. I vårt milde kystklima er avgangen av kalv lav i vinterhalvåret.
Rådmannens forslag med endringer fra Norum ble enstemmig vedtatt.
Viltnemndas vedtak:
Viltnemda godkjenner målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Gildeskål kommune for
periode 2017-2021 med følgende tillegg/endringer:
Minsteareal
Tildeling av fellingstillatelser gjøres i henhold til godkjent, tellende areal. Tellende areal
hovedsak alt areal under skoggrensen, unntatt byggeområder, vei, regulerte hytte og
boligfelt, samt annen infrastruktur. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog,
og både lauvskog og barskog. For disse artene kan kommunen også godkjenne som tellende
areal andre arealer som naturlig nyttes av vedkommende art. Videre kan kommunen
bestemme at områder som er omdisponert slik at arealet ikke naturlig nyttes av
vedkommende viltart, ikke skal medtas som tellende areal.
Et vald må ha tellende areal som minst svarer til gjeldende minsteareal i vedkommende
område.
Sentral forskrift om minsteareal i Gildeskål kommune ble vedtatt i mars i 2016. Det er der
fastsatt følgende minsteareal for fellingstillatelse:
 Elg 4000 daa (Sandhornøy og Fleina 2000daa)
 Rådyr 2000 daa
Minsteareal kan fravikes med +/- 50 % ved tildeling av fellingstillatelse og det ble i vedtaket
sagt at fravik fra minstearealet kan brukes aktivt i hele perioden for å møte ulik utvikling i
elgstammen i ulike deler av kommunen. Dagens forskrift anses derfor å gi nok handlingsrom

for forvaltning av elgstammen i denne perioden, og det legges derfor ikke opp til å endre
minstearealet nå.

8. Individuelle mål for forvaltning av elg
Målsetting
Elgstammen i Gildeskål skal opprettholdes på stabil og høy nivå. Tettheten for bestanden i
kommunen varierer mye fra område til område. For høy tetthet i enkelte områder burde
justeres gjennom avskytningsavtaler for bestandsplanområder. Arealer med sporadisk eller
veldig lav bestand bør skånes for for høy avskytning eller tas ut av avskytningsplanen for å gi
bestanden mulighet for oppbygging og videre utvikling.
Tiltak
Uttak av voksne produktive okser og kyr bør holdes på et minimumsnivå.
Avskytningsplan skal legges opp slik at fordeling ved avskytning er min 60%
kalv/ungdyr, 15% kyr og 25% okse.
I enkelte bestandsplanområder har det ikke vært felt kalv siden 2004 som et tiltak for å øke
bestanden, dette har vært vellykket og kan videreføres innen bestandsplanområder og
jaktfelt.
Unngår man å skyte kalven fra kua, berger man kua fra avskyting, og man beholder dyrene i
området. I vårt milde kystklima er avgangen av kalv lav i vinterhalvåret.
For å sikre en bestand av store dyr er det viktig at den har en riktig kjønns- og
aldersstruktur. Den vanligste feilen er at det tas ut for mange hanndyr på alle alderstrinn. Det
er derfor viktig at okser av alle størrelser ikke overbeskattes slik at det rekrutteres nok store
okser i bestanden. Samtidig må de største kuene som produserer flere og større kalver
spares. I en bestand i vekst er dette mindre viktig enn i en bestand som skal stabiliseres eller
reduseres. Av totalt felte dyr bør uttaket av hanndyr ligge rundt 55 %.

