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RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE 

– OFFENTLIG ETTERSYN  

 

Vedlegg:   

Utkast til retningslinjer for hjorteviltforvaltning med faktagrunnlag finnes på hjemmesidene 

til Stor-Elvdal kommune: http://www.stor-elvdal.kommune.no/nyheter/Sider/Retningslinjer-

for-hjorteviltforvaltning---offentlig-ettersyn.aspx 

 

 

Saksframlegg: 

 

I henhold til forskrift for forvaltning av hjortevilt § 3 har kommunen hovedansvar for 

offentlig forvaltning av elg, hjort og rådyr. Gjeldene retningslinjer ble vedtatt i 2007, disse er 

hverken tilpasset dagens forskrift eller valdstruktur. Med bakgrunn i endret valdstruktur og 

endret forskrift finner kommunen det nødvendig å revidere gjeldende retningslinjer. Saken er 

lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

I utkast til retningslinjene påpeker kommunen viktigheten av helhetlig forvaltning ved å favne 

hele årsleveområdet til hjorteviltbestandene. Det foreslås at hele Stor-Elvdal kommune er ett 

bestandsplanområde, men også at det kan åpnes for at deler av arealene burde innlede 

bestandsplansamarbeid på tvers av kommune- eller fylkesgrenser.  

 

Det vises til behovet for strammere retningslinjer som stimulerer valdene til samarbeid om 

felles mål og felles metoder for måloppnåelse.  

 

Med bakgrunn i historisk høy elgbestand og omfattende beiteskader foreslår kommunen i 

framtida et tett samarbeid med skognæringa, og at mål for bestandsstørrelsen skal ta 

utgangspunkt i beitegrunnlag og beitetakster. Takster skal gjennomføres i hele kommunen 

minimum en gang hver planperiode. 

 

 

Saksbehandlers merknader: 
 

Det vises til utkast til retningslinjer og faktagrunnlag i link over for mer utfyllende om saken.  
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Uttale: 
 

Ringebu fjellstyre forvalter elgen i tilgrensende områder i Imsdalen, Hirkjølen og Ringebu 

Østfjell statsallmenninger. Med bakgrunn i de siste års dramatiske nedgang i elgbestanden i 

våre østlige forvaltningsområder, ser fjellstyret et stort behov for en helhetlig forvaltning i 

bestandens årsleveområde.  

 

Det er positivt at det som i Ringebu kommunes retningslinjer åpnes for samarbeid om 

bestandsplanarbeid over kommunegrenser, og stimuleres til samarbeid mellom vald som 

huser den samme elgen. Det må utarbeides felles mål og virkemidler/avskytingsmodeller som 

ikke slår i hjel hverandre. Det må brukes samme metodikk og verktøy for innsamling og 

analyser av bestandsdata (sett elg, kondisjon, alder etc.).   

 

Med utgangspunkt i beitegrunnlag og beitetakster må beiteressursen utnyttes fullt ut. Det er 

positivt at det også fokuseres på antall uskadede trær per daa, og ikke bare beitegraden. 

Forslaget om å etablere overvåkning som har til hensikt å dokumentere behovet for vinterjakt 

det enkelte år støttes.  

  

I Ringebu har man med hell benyttet alternative metoder til foring av elg for å minimere antall 

viltpåkjørsler. Foruten å være en stor utgift mener vi også foring etablerer en unaturlig 

arealbruk. Med bakgrunn i siste års tilfeller av CWD har man ytterligere ett argument for å 

vurdere andre tiltak enn foring for å minimere faren for viltpåkjørsler.   

 

Med bakgrunn i erfaringer og dokumentasjon vedrørende elgens årsleveområde vil Ringebu 

fjellstyre som utgangspunkt ta initiativ overfor Sollia viltstellområde, Atndalen, 

Trønnes/Westgård og Stai/Negaard vedrørende framtidig elgforvaltning i området.  

  

Enstemmig vedtatt 

 

Kopi:  
Statskog SF v/Kjell Bratlien, Serviceboks 1016, 7809 Namsos 


