
Lysingen storviltområde (SVO) søker viltforvaltningen i Sømna kommune om  

godkjenning av bestandsplan/avskytningsavtale for fireårs-perioden 2018-2021 

 

Mellom 

Lysingen SVO og Sømna kommune 

er det avtalt følgende plan for forvaltning av elg: 

Tidsrom:    2018 -2021 (4 år) 

 

1. Jaktfelt og tellende areal (TA) 

 

Lysingen SVO består i planperioden av følgende jaktfelt, jfr. «Oversikt over elgvald og hjortevald i 

Sømna», oppdatert 14. februar 2018.    

JAKTFELT Tellende areal (TA) 

Rørmark 6282 

Dale-Arnes 12971 

Grøtheim 10941 

Ursfjord 19782 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tildeling 

 

Totalt tellende areal (TA):  49 976 da 

Minsteareal for elg:  1600 da 

Ut fra tellende areal og minsteareal tildeles en maksimal kvote på 124 dyr. 

Kvoten tildeles samlet første året i planperioden.  

  



3. Kvoten skal årlig fordeles slik: 

I planperioden skal det skytes minimum 60 % unge dyr (kalver og 1,5 års dyr).  
I planperioden skal det skytes minimum 30 % ungdyr (1,5 års dyr). 

Av de 60 % unge dyr (kalver og 1,5 års dyr) skal halvparten være kalv. 

 

Dette gir maksimum antall dyr pr år: 

18/19 unge dyr   kalver og 1,5 år  sum etter 4 år: maks. 74 kalver og 1,5 år 

(av unge dyr skal 9/10 være kalver, sum etter 4 år: maks. 37 kalver) 

 

12/13 voksne dyr 2,5 år og eldre sum etter 4 år: maks. 50 2,5 år og eldre    

Inntil 10 % av årlig kvote som ikke er felt kan overføres til etterfølgende år, men maksimalkvote etter 

4 år må ikke overskrides. 

 

4. Forpliktelser internt i valdet 

Vektgrense skrapdyr (små dyr) for ku 2,5 år og eldre settes til 120 kg klassifiseres som ungdyr men 

registreres som 2,5 års ku til hjorteviltregisteret.  

Vektgrense skrapdyr (små dyr) for okse 2,5 år og eldre settes til 130 kg klassifiseres som ungdyr men 

registreres som 2,5 års ku til hjorteviltregisteret.  

Ved feilskyting av dyr kan alderssammensetningen av dyr endres året etter. F.eks. hvis det blir felt et 

eldre dyr i stedet for 1,5 års dyr blir tildelingen året etter endret til 1,5 års dyr. 

 

5. Forpliktelser 

 

Bestandsplanen er utarbeidet i tråd med §§ 15 og 16 i hjorteviltforskriften og dens veileder.  

 

Ellers gjelder alle aktuelle paragrafer i hjorteviltforskriften, spesielt viktige er §§ 32, 34 og 35 som 

dreier seg om rapportering, mislighold av rapporteringsplikt og straff. 

 

Lysingen SVO forplikter seg til å følge de vedtatte kommunale forvaltningsmål og eventuelle tiltak i 

planperioden. 

 

Valdet skal før hver jaktsesong senest 15. september melde til kommunen alle jaktledere på alle 

jaktfelt. Navn, (adresse for utenbygds) og mobiltelefonnr. For gjestejaktlag skal det også meldes om 

tidsrom for jakt. 

 

Valdansvarlig (styret) skal rapportere årlig fellingsresultat fra alle jaktfelt/jaktlag på fastsatte 

skjemaer («Sett Elg» + «Slaktevekt») til kommunen innen 14 dager etter jaktas utløp. Det samme 



gjelder innlevering av kjever med utfylte kjevelapper. Rapportering kan også skje fortløpende, og 

«Sett og skutt» på Internett kan også brukes ( www.settogskutt.no ). 

 

Der forvaltningen krever spesielle tiltak i innsamling av materiale fra elg, f.eks. CWD-prøver, pålegges 

jaktlagene å utføre dette.  

 

Valdansvarlig (styret) forplikter hvert år før jaktsesongen å informere alle jaktledere om at i de 

tilfeller hvor det er brudd på gjeldende lover og forskrifter under jakt skal dette håndheves strengt. 

Det skal settes et ekstra fokus på ettersøksplikten (§ 27 i «Forskrift om utøvelse av jakt, felling og 

fangst»).  

 

 
6. Mislighold av avtalen 

 

Avvik ut over det som er avtalt i denne avtalen, eller mislighold av avtalen på annen måte, kan 

medføre at kommunen for de påfølgende år tildeler storviltområdet fellingstillatelse etter § 21 i 

hjorteviltforskriften. 

 

 

 

 

Underskrift 

 

 

Styreleder Lysingen SVO      

http://www.settogskutt.no/

