Kommunal målsetting for forvaltning av hjortevilt i Sømna
Vedtatt i viltnemnda sak 3/18 - 5/4-2018
Hovedmål 2018-2021 - elg
Sømna kommune skal ha en levedyktig og bærekraftig hjorteviltbestand med nærings- og
rekreasjonsmessig nyttiggjøring av viltressursen, samtidig som ulemper for landbruksnæring
og andre samfunnsinteresser skal holdes på et lavt nivå.
Uten å ha et eksakt mål for antall elg i vinterbestanden skal indekser fra hjorteviltregisteret
brukes aktivt som et redskap etter hver jaktsesong for analyse.
1.1. Avskytningsprosent; hanndyr vs. hunndyr
Den prosentvise fordelingen av skutte dyr skal ikke overstige 60 % for noe kjønn.
1.2. Sett ku pr. okse
Ku/okse forholdet basert på registreringer fra ”Sett elg” bør i perioden være mellom 1,5-2,0.
1.3. Slaktevekter kalv
Gjennomsnittsvekta på kalv skal økes i planperioden.
1.4. Slaktevekter ungdyr
Gjennomsnittsvekta på ungdyr skal økes i planperioden.
1.5. Avskytningsprosent unge dyr (kalv og 1,5 års ungdyr)
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).
1.6. Trafikkdrept elg og jaktuttak
Gjennomsnittlig antall trafikkdrepte elg bør ikke overstige 4 % av jaktutbyttet i planperioden.
1.7. Bestandsutvikling
Elgbestanden skal i planperioden holdes på nivået den har etter avslutning av planperioden
2013-2017, og innenfor rammene av de andre mål som er satt i denne planen.
1.8.Beitetaksering
Siste beitetaksering var i 2013. Kort oppsummert var beitetrykket da for høyt. Etter 2013 er
elgbestanden tatt ned betydelig. Utvikling av beitet er langsiktig. Derfor ses det ikke et behov
for beitetaksering i perioden 2018-2021.
1.9.Aktiv bruk av hjorteviltforskriften
Hjorteviltforskriftens bestemmelser skal brukes aktivt med hensyn til å balansere
elgbestanden på et nivå som er innenfor rammene av de andre mål som er satt i denne planen.
Bestemmelsene skal også brukes med hensyn til sanksjonsmuligheter ved mislighold av

rapporteringsplikt. Og andre bestemmelser som kan være aktuelle skal brukes for at
forvaltningen skal være fornuftig samlet sett i kommunen.
Minsteareal elg
Minstearealet for elg er i dag 1600 da. Med synkende avskyting fra 2014 til 2017 var avtalen
med storviltområdene at tildeling av elg ble redusert etter en plan. Utfra tildeling av elg siste
året i avtaleperioden 2014-2017 (63 elg) utgjorde minstearealet reelt ca 2500 da.
Når man tar hensyn til nye tellende areal (TA), tidligere års måloppnåelse og videreføring av
mål for elgforvaltningen foreslås det at minstearealet for elg videreføres på 1600 da.
Hjort – jakt i Sømna
Etter at det ble åpnet for hjortejakt i Sømna har det vært sporadisk felling av dyr. Fra 2007 er
det felt 29 dyr. En topp i 2015 med 7 felte dyr. Minstearealet for hjort var opprinnelig 30000
da, men ble endret til 5000 i 2010. Hjortebestanden viste en økning utover 2000-tallet, og for
å stimulere til mer jakt ble minstearealet satt ned. Det har tidvis vært rapport om plager med at
hjort forsyner seg av, og ødelegger rundballer.
Når det tas særlig hensyn til skadeomfanget i jordbruket er det ønskelig at det årlig felles flere
hjort i kommunen.
Minsteareal hjort
Ut fra beskjedne fellingstall foreslås det at minstearealet for hjort videreføres på 5000 da.
Rådyr – jakt i Sømna
2008 er første året med tall på Hjorteviltregisteret. Statistikken fra Hjorteviltregisteret viser i
perioden 2008-2017 at det er felt 390 dyr disse 10 årene. Fellingsstatistikken viser også at
bestanden antagelig har økt de siste årene. I 2017 ble det felt 63 rådyr i Sømna, det er rekord.
Men fellingskvotene er langt fra utnyttet.
Det har de siste årene vært tildelt fellingskvoter på tilsammen 148 rådyr, i tillegg har 2 vald
kvotefri jakt etter regelverket. Men alt tellende areal er ikke utnyttet, d.v.s. at mange vald ikke
har tildelt full kvote fordi det er søkt om begrenset kvote. Mange små vald gir heller ikke full
utnyttelse av arealet. Det anbefales at flere grunneiere slår seg sammen om rådyrvald.
Det har vært et økende antall påkjørsler av rådyr på veiene i Sømna, og det må være et mål å
ha en reduksjon av antall påkjørsler.
Tellende areal (TA) viser etter ny beregning at som et gjennomsnitt har hver eiendom i Sømna
nå ca 60 % av gammel TA. For å opprettholde felling av rådyr må det tas hensyn til nytt TA.
Ut i fra ovenstående og det tas særlig hensyn til antall påkjørsler på vei, er det et mål at det
årlig felles flere rådyr i kommunen.
Minsteareal rådyr
Når det tas hensyn til nytt tellende areal (TA) og dårlig utnyttelse av arealet, foreslås det at
minstearealet for rådyr endres til 400 da.

