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HØRINGSBREV - FORSKRIFT OM ÅPNING AV JAKT OG MINSTEAREAL SOM GRUNNLAG FOR 
FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG OG RÅDYR, BEIARN KOMMUNE, NORDLAND 
 
Beiarn kommune sender med dette forslag til forskrift om åpning av jakt og minsteareal som 
grunnlag for fellingstillatelser på elg og rådyr, Beiarn kommune, Nordland til høring, jf. 
forvaltningsloven § 37. Høringsbrev og forslag til forskrift sendes til berørte interesser, 
offentliggjøres på kommunens hjemmesider, og varsles i minst én lokal avis.  

I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 5 og 6 kan kommunen fastsette forskrift 
som åpner for jakt på elg, hjort og rådyr, samt fastsette minsteareal for nevnte arter. I dag 
reguleres hvilke hjorteviltarter som det er adgang til å jakte i blant annet Beiarn kommune, 
og de respektive minstearealene, av forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, 
Brønnøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, 
Nordland, fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 9. mai 2001. For Beiarn er det åpnet for jakt 
på elg og rådyr, med minsteareal på henholdsvis 3 000 dekar og 15 000 dekar. Minsteareal 
for rådyr har vært uendret siden forskriften trådte i kraft i 2001, mens minsteareal for elg har 
vært uendret siden 1997. Beiarn kommune vurderer at det er behov for å endre 
minstearealet for elg i kommunen, med 20 % reduksjon fra 3 000 dekar til 2 400 dekar. I den 
sammenheng vil det være hensiktsmessig å vedta en egen forskrift for Beiarn kommune, som 
åpner for jakt på både elg og rådyr samt fastsetter minstearealer for disse.  

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 5 sier at «ved avgjørelse om åpning av jakt skal det 
legges vekt på artens bestandsutvikling i området og en samfunnsmessig helhetsvurdering i 
samsvar med § 1». Med den foreslåtte forskriften åpner ikke Beiarn kommune for jakt på nye 
arter, da dette vil være en videreføring av jakt på artene som gjeldende forskrift allerede har 
åpnet for. Kommunen har følgelig ikke foretatt nye vurderinger for åpning av disse artene 
etter forskriftens § 5.  

Minsteareal fastsettes og endres i tråd med forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6. I 
veileder/rundskriv M-478 fra Miljødirektoratet (Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med 
kommentarer) fremkommer en rekke forhold som kommunen skal vurdere før minsteareal 
kan endres. For elg er disse forholdene kommentert nedenfor. Når det gjelder rådyr, forblir 
minstearealet uendret i ny forskrift. Kommunen har derfor ikke redegjort nærmere for rådyr.  

Høringsfrist er satt til 20. januar 2020. Høringsuttalelser skal gis skriftlig, og sendes enten per 
e-post til post@beiarn.kommune.no eller som brev til: Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 
906, 8110 MOLDJORD. Innkomne uttalelser vil bli inkludert og vurdert i saksbehandlingen før 
vedtak gjøres.  
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Vurdering 

Kommunens gjeldende målsettinger for forvaltning av hjortevilt, vedtatt i 2005, lyder slik: 
«Elgen i Beiarn skal forvaltes med sikte på å opprettholde en stabil, sunn bestand med høy 
produksjon og avkastning sett i forhold til leveområdenes bæreevne, jord-, skog- og hagebruk 
(landbruksnæringen) og trafikkbelastningen.» Av det vi ser fra Hjorteviltregisteret for årene 
2000-2017, har andelen sett elg per jegerdag steget fra 0,7 til 1,2. Vi har ikke regnet med 
2018, siden metoden for å beregne/rapportere sett elg per jegerdag er endret fra 2018. Det 
er en markant økning i andelen sett elg per jegerdag, og kan tyde på at bestandens størrelse 
har steget siden årtusenskiftet. Det bør her nevnes at Nordland fylkeskommunes "Regional 
plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028" blant annet har et mål om at sett elg per 
jegerdag i Nordland i gjennomsnitt skal ligge på maksimalt 0,8, hvilket er langt lavere enn det 
en ser av sett elg per jegerdag i Beiarn. I 2005 ble antallet elg i kommunen estimert til om lag 
250 vinterdyr, og det ble fastsatt en målsetting om å ha en vinterbestand på maksimalt 200 
dyr. En kan med dette gå ut ifra at bestanden i dag omfatter vesentlig flere dyr enn i 2005, og 
kommunen har altså ikke klart å overholde målsettingen om en vinterbestand på 200 dyr.  

Videre har kommunen i målsettingene definert flere delmål, deriblant følgende for 
kondisjon/produktivitet: «Elgen skal ha en kondisjon og produktivitet minst på dagens nivå. 
Slaktevektene på kalv og ungdyr skal bli høyere.»  Ut fra tilgjengelige data, ser vi at 
slaktevektene for ulike kjønns- og alderskategorier har variert en del siden år 2000. I 2018 
hadde hannkalver og hunnkalver en gjennomsnittlig slaktevekt på hhv. 63 kg og 57 kg, mot 
hhv. 69 kg og 65 kg i 2005 og hhv. 73 kg og 67 kg i 2000. Det er en svak, men negativ, trend 
for disse kategoriene dyr. Når det gjelder ungdyr (1,5-åringer), har gjennomsnittlige 
slaktevekter for hanndyr vært stabil i denne perioden, mens det fremtrer en tydelig negativ 
trend for hunndyr. Sistnevnte kategori hadde i 2018 en gjennomsnittlig slaktevekt på 114 kg, 
mot 135 kg i 2000. Synkende slaktevekt for de yngre kategoriene kan være tegn på tidlig 
redusert kondisjon i elgbestanden.  

Kommunens mål for bestandsstørrelse sier at «elgstammen i Beiarn skal ha så høy tetthet at 
den kan gi en stabil og god avkastning, samtidig som dyrenes helse er god og produktiviteten 
høy.» Målsettingene sier videre at «det bør ikke være mer enn 2-3 kyr per okse i stammen.» 
Når det gjelder sistnevnte, ligger elgstammen i Beiarn over tid relativt stabilt på om lag 2,5 
sett ku per okse. Det er ikke sikkert at dette gjenspeiler det faktiske kjønnsforholdet i 
bestanden, men en kan anta at det reflekterer bestandens utvikling over tid. Produktiviteten, 
med hensyn på indeksene sett kalv per ku og sett kalv per kalvku, viser en negativ utvikling 
siden år 2000. Reduksjonen er størst for sett kalv per ku. Begge disse indeksene, og særlig 
sett kalv per ku, kan tyde på en reduksjon i mattilgang og kondisjon hos voksne kyr.  

En annen av kommunens målsettinger, sier at «skader på landbruksnæringen og 
trafikkbelastningen skal holdes på et akseptabelt nivå.» De senere årene har kommunen fått 
flere meldinger om elg som beiter på rundballer forskjellige steder i kommunen. Dette kan 
komme av en større elgstamme, begynnende overbeite og følgelig vanskeligere 
næringstilgang. De færreste later til å anse elg som beiter på rundballer som et problem, men 
flere har begynt å gjerde inn rundballene. Det er allikevel en utfordring for enkelte bønder, 
hvor en observerer enkelte nærgående elg som fortrenger husdyr og fortærer deres fôr. En 
større utfordring synes å være foryngelse av økonomisk drivverdig skog. Det er generelt lite 
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ung furuforyngelse i kommunen per i dag, hvilket dels kan skyldes en høy elgstamme. 
Samtidig får kommunen meldinger om at skogeiere har utfordringer med foryngelse av gran, 
som følge av høyt beitetrykk fra elg. I ett tilfelle har en skogeier også fått forlenget frist for 
foryngelse etter hogst, som en følge av det høye beitetrykket. Det er ikke utført 
beitetaksering i Beiarn, så en har ikke sikre data som sier hvorvidt områdene er overbeitet 
eller ikke. Men mye kan tyde på nettopp dette, basert på meldinger fra grunneiere og 
observasjoner av både bar- og lauvskog.  

Vedrørende trafikkbelastningen, kan ikke kommunen se at antallet påkjørsler i Beiarn har økt 
unormalt. Det rapporteres om viltpåkjørsler i kommunen hvert år, og antallet ligger stabilt på 
færre enn ti årlige påkjørsler. En bør dog arbeide for å redusere risikoen for viltpåkjørsler så 
mye som mulig, og risikoen kan antas å øke med høyere tetthet av hjortevilt.  

  

 

Med vennlig hilsen 
Beiarn kommune 
 
 
 
Thomas Olufsen Skrautvol 
fagleder skog, utmark og miljø 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 
 
Vedlegg 

- Forslag til ny forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for 
fellingstillatelser på elg og rådyr, Beiarn kommune, Nordland.  

 
Mottakerliste 
Beiarn Jeger- og Fiskerforening 
Beiarn landbrukslag 
Beiarn og Bodø Bonde- og Småbrukarlag 
Beiarn og Skjerstad skogeierlag 
Fylkesmannen i Nordland 
Nordland fylkeskommune 
Valdet Arstaddalen  
Valdet Breivik/Evjen/Tvervik  
Valdet Eggesvik/Sandmo/Sørvik  
Valdet Midtbygd Øst  
Valdet Midtbygda Vest  
Valdet Sandvik-Nordland-Øynes-Agnes  
Valdet Øvre Beiarn  
Andre interessenter 


