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1.

Beskrivelse av planområdet (valdet)
Valdets beliggenhet. Nordland fylke, Gildeskål kommune, nordre fastlandsdel av
kommunen fra Kjelling sørover med Sundsfjordfjellet og Inndyrshalvøya.
Valdets grenser. Framgår av vedlagte kart, side 9.
Områdets tellende areal: 154.856 dekar


Medlemmer: (jaktfelt) som inngår i valdet:
Tellende Areal

J.felt nr. Jaktfelt

Ansvarlig

3,4

Arne Johan Gravem
Christoffer Aalerud
Karl Aagnes
Sture Pettersen
Jan Eilertsen
Arve Nilsen
Kjell Vindvik
John Breivik
Alf-Harry Willumsen
Anders Jelstad
Roy Ottar Larsen

46600
17200
8101
8240
4142
5440
4095
10020
9088
35638
6292

Totalt Tellende Areal:

154856

7
14
19
15
18
24
13
18
33,38,39
117

2.

Statskog
SKS
Sundsfjord
Stien
Kjøpstad
Tverlia
Vindvik
Breivika
Kjelling
Inndyrshalvøya
Mellom Sandnes-Myklebostad

Epost

Tlf.

arne.johan.gravem@statskog.no
christoffer.aalerud@sks.no
karl_aagnes@yahoo.no
sp@takstforumnord.no
arieiler@online.no
arvnil@vgs.nfk.no
kjell.vindvik@skatteetaten.no
john.breivik.bbm@gmail.com
alf.h.willumsen@hotmail.com
anders.jelstad@gmail.com
royottar@hotmail.com

91130147
97167156
91603379
95847879
95212705
91315955
97093658
90973459
97514175
97646605
95270144

Planperiode
Planen gjelder opprinnelig for fire år, fra 2017 til og med 2020.

3.

Organisering og samarbeidsorgan
Valdet er organisert med et styre på tre personer valgt på årsmøte 30. mai 2015.
Valdansvarlig: Geir Nordby
Sekretær:
Christoffer Aalerud
Styremedlem Arne Johan Gravem
Styret skal legge fram plan for fordeling av kvote i planperioden, årlig
avskytingsresultat, forslag til avskyting videre i planperioden, samt tiltak for å nå
målsettingen i planen. Styret har myndighet til å gjennomføre tiltakene.

4.

Grunnlags- og bestandsdata for valdet
Elgstammens utbredelse og trekkforhold. Det foreligger ingen undersøkelser eller
lignende som beskriver disse forhold. Landskapet kjennetegnes ved nokså bratte,
skogkledde fjellsider og fjelldaler mot kysten. Disse områdene er leveområdene for
elgen på barmark. Forflyttning skjer normalt ned fra fjelldalene på høsten. Vinterstid er
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det meste av stammen lokalisert til de lavereliggende områdene. En viss utveksling fra
elgtette Arstaddalen i Beiarn, særlig av ungdyr skjer nok til Sundsfjordfjellet. Ellers
skjer nok mye av forflyttningen langs fjordene.
FOR INNDYRSHALVØYA:
Landskapet kjennetegnes av nokså kupert terreng med delvis tett skog der store deler
grenser mot kysten.

Beiteskader på skog/innmark. Det er ikke rapportert vesentlige beiteskader på
produktiv skog eller innmark av betydning.

5.

Målsetninger.

 Hovedmål.
 Valdets formål er å bidra til en langsiktig forvaltning av elgen med best mulig
produksjon og avkastning i forhold til leveområdenes bæreevne, og med
hensyntagen til skader på jord- og skogbruk, trafikkskader og aksept fra
lokalsamfunnet for øvrig.
 Valdets formål er å samle jaktfeltene for i fellesskap å forvalte elgen til beste
for rettighetshaverne

 Delmål.
 Bestandsstørrelse. Valdet ønsker å stabilisere størrelsen på den stasjonære
elgstammen i området.
 Sammensetning i bestanden. Valdet vil verne om og øke andelen høyproduktive
kyr med større kalveproduksjon som målsetting, sikre en tilstrekkelig andel
storokser, legge en større del av beskatningen på små og lavproduktive dyr,
herunder kalv og ungdyr.

6.

Resultater forrige planperiode (2011-2015)
Skutt elg data.
Inndyrshalvøya ble med fra år 2012 og har rapportert ut for seg. De er ikke med i denne
oversikten, men for den opprinnelige planen i Sundsfjord bestandsplanområde ble det

3

tildelt 110 dyr og felt 96, dvs. 87 %, i perioden 2011-2015. Det ble felt 55 % unge dyr
(kalv og åringer) og hele 53 % av disse var kalv. Det ble felt 30 % okser og 7 % eldre
kyr. Disse resultatene er innenfor avtalen med kommunen for perioden.

7.

Virkemidler og endringer fra forrige planperiode
 Avskyting. I planperioden skal vi felle minst 60 % som kalv/ungdyr. Internt i valdet
godkjennes voksne dyr under 160 kg som ”smådyr” og belastes ikke jaktfeltets
voksendyrkvote. Dette for å stimulere til uttak av mindreverdige dyr. I den offentlige
statistikken rapporteres disse selvsagt som voksne dyr.
 Planområdet innfører også en intern regel om at kalver under 45 kg tas på ”felleskvote”
for valdet. Dette innføres for å sikre at slike små kalver tas ut.
 Kvoten for planperioden skal fordeles slik at avskytningen blir best mulig lik fra år til
år, både med hensyn til antall, alder og kjønn.
 Innsamling av data. Fellingsrapporter, sett elg-skjema, slaktevekter og evt. kjever
samles inn samlet for hele valdet av kontaktperson/valdansvarlig til årlig vurdering av
status sammenlignet med mål og virkemidler. Intern frist i valdet for levering av data vil
være 5 dager. Frist for rapportering til kommunen er maksimalt 10 dager etter jaktslutt.


Veiing: Alle dyr bør veies av oppnevnte veiere. Mener jaktlaget at en voksen elg
skal godkjennes som ”smådyr” skal det veies på godkjent vekt av Anfinn Nordby.
Ved innhabilitet oppnevner leder i bestandsplanområdet vektkontrollør.
Vektjustering beregnes etter følgende tabell:
-

Slakt veid samme dag – 3%,

-

veid dagen etter felling -2%,

-

veid 2 dager etter felling –1 %,

-

deretter 0 %

 Skjøtsel av området. Det er ikke behov for spesielle tiltak.
 Tiltak for å motvirke elgpåkjørsler. Jaktfeltansvarlig kan i samarbeid med
bestandsplanleder i forkant av vinteren 2017 foreta en vurdering av aktuelle områder
hvor vinterfelling av beitetrær (ROS arter) kan binde elgen til områder hvor faren for
trafikkpåkjørsler anses som små.


Deltakelse i regional forvaltning. Valdet stiller seg positiv til å delta i større
regionale forvaltningopplegg. Det må være kommunens ansvar å legge til rette for
at slike regionale samarbeidsorgan kommer i funksjon.
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8.

Kart over hele området med alle jaktfelt
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Avskytingsavtale 2017-2020 for Sundsfjord Bestandsplanområde.
Som godkjenning av forelagt bestandsplan inngås følgende avtale mellom Gildeskål
kommune og Sundsfjord Bestandsplanområde.
1. Fellingskvoten tildeles Sundsfjord bestandsplanområde samlet for hele driftsplanperioden
som valgfrie dyr med hjemmel i Viltlovens forskrift om forvaltning av hjortevilt § 14.
Kvotestørrelsen er fastsatt etter et gjennomsnittlig minsteareal pr. dyr på 4555 dekar for valdet
totalt. Dette gir en total tildeling på 136 elg i fireårs perioden.
Sundsfjord bestandsplanområde forplikter seg til å foreta et mest mulig jevnt uttak fordelt på
4-års perioden.
2. Ut fra forutsetningene i hjorteviltforskriftens § 14, og med henvisning til driftsplanen,
godtar kommunen at valdet selv fordeler tildelt kvote slik at fordelingen av felte dyr ved
planperiodens slutt blir:
Minst 60 % smådyr (kalver, 1,5-åringer og voksne dyr under 160 kg)
Max 35 % voksne okser
Max 12 % voksne kyr
3. Sundsfjord Bestandsplanområde er forpliktet til å forsøke å oppnå en prosentvis fordeling
av felt elg innenfor avtaleperioden som fastsatt i pkt.2. Bestandsplanområdet står fritt til å ta
ut en større andel kalv og ungdyr enn nevnt i pkt. 2. Alle prosenttall regnes av det totale antall
felte dyr over 4-års perioden som avtalen gjelder for.
4. Dersom bestandssituasjonen tilsier det, kan Sundsfjord bestandsplanområde søke om
endringer i minsteareal, evt. kan kommunen kreve minstearealet justert slik at dette står i
rimelig samsvar med faglige tilrådinger.
5. Følgende kontroll av felte dyr skal gjelde: Dersom viltnemnd eller politi/jaktoppsyn
forlanger det, plikter jaktleder til enhver tid under jakta å rapportere om, eller fremvise felte
dyr. Vektoppgave skal sendes kommunen sammen med fellingsrapport. Dersom kommunen
ber om det, skal deler av felte dyr oppbevares for kontroll.
6. Sundsfjord Bestandsplanområde forplikter seg til å levere inn rapporter og følge opp
organinnsamlinger etter initiativ fra Direktoratet for Naturforvaltning,
Fylkesmannen eller kommunen.
7. Sundsfjord Bestandsplanområde aksepterer at avvik utover det som er angitt i pkt.3 og
mislighold av avtalen på annen måte, kan medføre at kommunen sier opp avtalen og for de
påfølgende år tildeler fellingstillatelse etter hjorteviltforskriftens § 15.
8. Det søkes om en samlet tildeling som frie dyr på 136 elg i fireårsperioden 2017-2020.
9. Avtalen skrives i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.
Avtalen inngått:
Sundsfjord dato/år……………/……………..

Inndyr dato/år……………/……………..

Geir Nordby

Gildeskål kommune

For Sundsfjord Bestandsplanområde i Gildeskål kommune
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Vedlegg:
REGLER FOR Sundsfjord ELGVALD
1. Forholdet mellom Sundsfjord elgvald og jaktfeltene
Vedtekter og regler i jaktfelt som står tilsluttet ........elgvald er valdet uvedkommende.
2. Deling av fellingskvote
Det er årsmøtet i Sundsfjord elgvald som fatter vedtak om fordeling av fellingskvote mellom
jaktfelt i valdet.
Hovedprinsippet er at fellingskvoten skal fordeles etter tellende areal. Valdets område kan
deles i soner bestående av flere jaktfelt med tilnærmet likt minsteareal.
Hovedprinsippet kan fravikes når en eller flere av følgende forutsetninger er til stede:
a) Et jaktfelt ønsker mindre fellingskvote enn arealet tilsier.
b) Jaktfeltet ikke har overholdt tildelingsvedtaket med hensyn til kjønns- og aldersfordeling
eller antall felte dyr.
c) Dersom det innenfor et eller flere jaktfelt dokumenteres betydelige skader på skog og
innmark.
d) Årsmøtet kan fatte vedtak om at deler av valdets kvote kan holdes tilbake for fordeling til
jaktfeltene seinere samme år.

3. Reaksjoner ved feilfellinger
Hvert enkelt jaktfelt er ansvarlig for at uttaket av elg blir i samsvar med avskytingsvilkårene i
bestandsplanen. Eventuelle brudd som ikke kan rettes opp innenfor valdets regler eller
rammene i bestandsplanen skal svares for av det jaktfelt som er årsak til bruddet.
Felling av flere dyr enn tildelt:
Dersom det i et jaktfelt felles flere dyr enn tildelt, skal jaktleder straks varsle valdansvarlig
representant.
Konsekvensene av feilfellinger vil variere med hvor stor andel av valdets kvote som er felt:
a) Dersom valdets kvote er overskredet, skal valdleder rapportere til kommunen.
b) Dersom valdets kvote ikke er fylt, kan dyret overtas av jaktfelt som ønsker å ta dyret på
egen kvote, eller det kan tas av eventuelle reservedyr som valdet disponerer. Om ingen av
jaktfeltene ønsker å ta dyret og det ikke er reservedyr igjen, kan dyret tildeles etter
loddtrekning mellom de jaktfelt som har dyr igjen på kvoten. Ved overtakelse av dyr etter
loddtrekning skal mottakerfeltet ikke komme dårligere ut med hensyn til egen tildeling.
c) Jaktfelt som har stått for feilfellingen skal gjøre opp dyret (flåing og fjerning av innvoller)
på en slik måte at kjøttet ikke tar skade. Slaktet skal leveres uten omkostning for mottaker.
Felling av feil type dyr:
Felling av feil type dyr i et jaktfelt skal korrigeres ved neste års tildeling.
Dersom feilen ikke kan rettes opp innenfor rammene av valdets bestandsplan, skal feilen
rettes opp i neste planperiode.
4. Straffereaksjoner ved feilfellinger
Feilfellinger på antall eller type dyr skal så langt mulig søkes rettet opp i samarbeid med
andre jaktfelt.
a) Årsmøtet kan fatte vedtak om system for inndragning av feilskutte dyr og gevir til inntekt
for valdet.
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b) Årsmøtet kan fatte vedtak om avgift for feilskyting etter forslag fra styret. Avgiften skal
betales til inntekt for valdet.
c) Avgiften kan graderes etter antall og kjønn/alder av feilskutte dyr.
6. Varsling og ettersøk av såret hjortevilt
Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til
Forskrift om utøvelse av jakt og fangst.
Årsmøtet kan fatte vedtak om at styret organiserer ettersøksordninger i samsvar med Forskrift
om utøvelse av jakt og fangst.
7. Jaktsamarbeid
a) Jaktfeltene står fritt til å bytte dyr og avtale vilkår for dette slik at uttaket er i samsvar med
bestandsplanen.
b) Ingen jaktlag kan jakte på andre jaktfelt i valdet, med mindre dette er tatt opp og avtalt
mellom de aktuelle jaktfeltene. Ved all slik jakt skal valdansvarlig være varslet.
c) Alle jaktfelt skal ha oppnevnt en jaktfeltleder som er rettightshavernes representant og som
dersom rettighetshaverne selv jakter også er ansvarlig for jaktutøvelsen.
d) Dersom jaktfeltet leies ut til andre enn rettighetshaverne skal hvert jaktlag skal ha oppnevnt
en jaktleder som er ansvarlig for jaktutøvelsen. Ved slik utleie skal ”Leiekontrakt for
hjorteviltjakt” benyttes.
8. Rapportering
a) Alle felte dyr skal veies. Alder, kjønn, vekt, fellingsdato og veiedato skal rapporteres.
b) ”Sett elg"-skjema skal fylle ut på www.settogskutt.no helst etter hver jaktdag hvis det er
teknisk mulig.
c) Skadeskyting og mistanke om skadeskyting skal rapporteres til valdansvarlig og
kommunen samme dag.
d) Ved innsamling av organ, iverksatt av viltmyndighetene, skal styret informere jaktfeltene
og ha ansvaret for gjennomføring av dette
9. Kontroll
Årsmøtet fatter etter forslag fra styret vedtak om kontrollordninger for felte dyr. Jaktfeltene
plikter å fremvise felte dyr.
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