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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K46

Arkivsaksnr: 2010/1983-5

Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Viltnemnda 9/2010 14.12.2010

Målsettinger for elgforvaltningen i Tana kommune i perioden 2011-2014.

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune fastsetter følgende målsettinger for elgforvaltningen i perioden 2011-14: 

1. Hovedmål: 
Elgbestanden i Tana skal reduseres i planperioden 2011-14, sett i forhold til 
bestandsstørrelsen i 2010. Det skal foretas en reduksjonsavskytning som stabiliserer 
bestandens størrelse på nivå med referanseåret 2002. 

2. Delmål:  

Mål-parameter Dagens 
tilstand

Mål for planperioden (2011-14)

Sett- elg per jegerdagsverk 0,85 0,6
Jaktuttak per år 220 dyr Økt avskytning 
Sett ku per okse 1,2 1,2
Slaktevekt for kalv 57 kg 67 kg
Slaktevekt kvige 119,5 kg 125 kg
Slaktevekt ungokse 116,2 kg 127 kg
Sett kalv per ku 0,75 0,75
Sett kalv per kalvku 1,33 1,33
Andel ku med kalv 57 % 57 %
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Saksopplysninger
Planperioden for den gjeldende bestandsplanen for elg i Finnmark er til og med 2010. Det er nå 
behov for å rullere denne planen. Rettighetshaveren (Finnmarkseiendommen) er etter 
hjorteviltforskriftens § 14 ansvarlig for å utarbeide planen. Kommunenes rolle er å: 

 ”stimulere og legge til rette for jaktretthavernes bestandsplanlegging”
 godkjenne bestandsplanen og gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som 

valgfrie dyr. 

Bestandsplanen skal utarbeides innenfor rammene i det gjeldende lovverket 
(naturmangfoldloven og viltloven). Hjorteviltforskriften stiller videre krav om at planen skal 
inneholde en målsetting for bestansdsutviklingen. FeFo har bedt de respektive kommunene om å 
fatte vedtak innen 20. desember med hensyn til mål for bestandsutviklingen for den kommende 
planperioden (2011-2014). Det bør settes mål for bestandens størrelse, sammensetning og 
produksjonsevne/kvalitet. 

Framdriftsplanen for det videre arbeidet med bestandsplanen vil deretter være følgende: 

Januar 2011 FeFo utarbeider et utkast til ny plan

Februar 2011 Møte i bestandsplangruppa
Planutkast ferdigstilles

Mars 2011 Kommunal behandling og vedtak

April 2011 Utlysning av årets jakt. 

I bestandsplangruppa er det lokale nivået representert ved kommunen (2 personer), Tana jeger-
og fiskerforening (2 pers.) og Tana elgjegerforening (2 pers). 

Bestandsplangruppa vil arbeide videre med konkrete mål for avskytningen i kommende 4-års 
periode med bakgrunn i de målsettingene som nå fattes av kommunen. 

De overordnete målsettingene bør fastsettes med bakgrunn i de bestandsdata som foreligger, 
samt en vurdering også av samfunnsøkonomiske forhold ut over jaktutbytte (f.eks hensyn til 
vegetasjon og andre viltarter, risiko for trafikkulykker osv). De bestandsdata som foreligger for 
delbestanden i Tana er nærmere presentert nedenfor. De ulike data er vurdert etter følgende tre 
parametre: 1) bestandstetthet, avgang og struktur, 2) bestandskondisjon og 3) beiteforhold og 
skogsskader. For bestandsdata ut over det som er presentert i dette saksframlegget, se 
www.hjortevilt.no

Bestandstetthet, avgang og struktur
I Norge er det vanligst å bruke endringer i jaktuttak og antall elg sett per jegerdagsverk 
(observasjonsraten) som mål på endringer i bestandstetthet. Disse faktorene, samt fallviltdata og 
resultater fra flytellinger for delbestanden i Tana er vurdert nedenfor. 

Jaktuttaket i Tana har hatt en eventyrlig vekst siden begynnelsen av 1990-tallet, hvor det ble felt 
under 25 elg (se fig 1 og tabell 1). Innen gjeldede bestandsplanperiode (2007-2010) har det vært 
store årsvariasjoner i avskytningen (mellom 123 og 220 dyr), hovedsakelig fordi det har vært 
gitt ulikt antall fellingstillatelser i de enkelte år. Fellingsprosenten har vært høy, og 
fellingsmålene har vært nådd i perioden med en prosentsats på mellom 91 og 105 (tabell 1). 
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Figur 1: Utviklingen i antall felte elg i Tana, 1990-2010. 

Tabell 1. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosent, delbestand Tana 2007-11. 

Røde tall betyr avvik fra målprofilen.

Utviklingen innenfor sett-elg indeksen samsvarer i hovedtrekk med nivået på uttaket (Fig 2 og 
tabell 2). I perioden 2005-7 var avskytningen høy, og man kan i etterkant se at sett-elg indeksen 
synker. I 2009 ble fellingskvotene satt lavere enn forutgående år, og man ser at 2010 indeksen 
(0,85 per jegerdagsverk) som et resultat av dette er høyere enn i 2009 (0,6). 

Bestandsplanen for perioden 2007-2010 hadde som målsetting å redusere bestanden i Tana, noe 
som ikke er oppnådd. Blant annet var sett-elg per jegerdagsverk var høyere i 2010 (0,85) enn i 
2006 (0,80). Hvis man sammenligner hele planperiodene, så var sett-elg på omtrentlig samme 
nivå i perioden 2003-06 (0,66) som i  2007-10 (0,63). 
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ÅR
Kvote Mål- Felte Felling %Felling %okse 1,5+ ku 2,5+ kalv/ungdyrkalv
totalt setn. totalt kvote mål max max min min

2007 80 80 120 44 48 30 28 68 280 240 218 78 % 91 % 49 % 22 % 58 % 31 %
2008 60 60 100 39 38 27 31 63 220 200 198 90 % 99 % 49 % 21 % 59 % 31 %
2009 60 60 10 33 14 23 19 34 130 130 123 95 % 95 % 52 % 19 % 60 % 31 %
2010 60 60 110 26 37 51 46 60 230 210 220 96 % 105 % 51 % 18 % 63 % 30 %
Totalt 260 0 0 260 0 340 142 137 131 124 225 860 780 759 88 % 97 %

55 % 20 % 50 % 25 %
Mål: Reduksjon i bestand, målprofil:

FELLINGSPROSENT AKKUMULERT  FELLINGSPROFIL
fri-
dyr okse ku ung-

dyr

TILDELTE KVOTER FELTE DYR

kalvkalv till.-
dyr okse ku ung-

okse kvige
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Fig 2. Utvikling i sett-elg per jegerdagsverk, delbestand Tana 1993-2010. 

Tabell 2. Sett-elg data for delbestand Tana, 2003-07. 

** beregning kommer senere. 

Når det gjelder antallet elg drept i trafikken, har dette variert noe i perioden 1993-2010 (tabell 
3), med høyere antall påkjørsler (<10 dyr) i perioder med antatt høyere bestandstetthet. Indeksen 
på trafikkdrepte dyr er imidlertid svært følsom for klimatiske forhold, og kan derfor ofte ikke gi 
noe entydig bilde av bestandstettheten. I snørike vinter vil ofte en større andel av bestanden 
drepes i trafikken enn i snøfattige vintre. 

Tabell 3. Antall elg drept i trafikken i Tana kommune. 

Jaktår 93-
94

94-
95

95-
96

96-
97

97-
98

98-
99

99-
2000

2000-
2001

2001-
02

2002-
03

2003-
04

04-
05

05-
06

06-
07

07-
08

08-
09

2009
10

Totalt fallvilt 8 2 11 18 4 10 13 15 12 4 11 10 12 11 8 4 17
Trafikkdrepte 
elg

3 0 3 2 3 6 13 11 11 4 8 9 12 10 3 3 7

De ulike indeksene ovenfor avspeiler relative endringer i bestanden (økende, stabil eller i 
reduksjon), men gir ikke det faktiske antallet dyr i bestanden. Flytellinger kan benyttes for å få 
oversikt over det totale antallet dyr om vinteren, men disse metodene er beheftet med ulike typer 
usikkerhet. Resultatene fra tidligere tellinger i Tana er gitt i tabell 4. Resulatene fra tellingen i 
2008 samsvarer ikke med det etterfølgende jaktuttaket og utviklingen i sett-elg indeksen, og gir 
derfor ikke et godt bilde av bestandssituasjonen. Dette kan ha sammenheng med variasjoner i 
beitekvalitet og trekkruter. 

Tabell 4. Resultater fra flytellinger av elg. 

2001 2009

Antall okser 19 33

Antall kyr 79 80

Antall kalver 99 97

1 ½ åringer --- 26

Ukjent 161 17

Observert 358 253

ÅR
Ant. 

observ.
Sett elg pr. 
jegerdagsv.

Sett elg pr. 
norm.jaktdag

Sett kalv 
pr ku

Sett kalv 
pr kalvku

Andel ku 
med kalv

Sett ku 
per okse

Andel kalv i 
bestanden

Andel okse i 
bestanden

2003 1425 0,50 0,52 0,80 1,28 62 % 1,16 30 % 32 %
2004 1333 0,62 0,67 0,81 1,35 60 % 1,08 30 % 34 %
2005 1338 0,84 0,86 0,77 1,21 64 % 1,30 30 % 30 %
2006 1400 0,80 0,87 0,75 1,25 60 % 1,30 30 % 30 %
2007 945 0,49 0,55 0,64 1,14 56 % 1,25 26 % 33 %

2008 1353 0,57 0,61 0,79 1,29 61 % 1,24 31 % 31 %

2009 1197 0,60 0,66 0,89 1,35 66 % 1,21 33 % 31 %
2010 1766 0,85 ** 0,75 1,33 57 % 1,22 29 % 32 %

2003-06 5496 0,66 0,69 0,78 1,27 61 % 1,21 30 % 32 %
2007-10 5261 0,63 ** 0,77 1,29 60 % 1,23 30 % 31 %

BESTANDSUTVIKLING PRODUKTIVITET KJØNNS- OG BEST.FORDELING
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totalbestand

Det er mulig å beregne et grovt mål på vinterbestanden ut ifra data om jaktuttak, kalveandel og 
naturlig dødelighet, noe som er gjort i tabell 5. I og med at både jaktuttaket og sett-elg indeksen 
har variert mye de senere år, er disse beregningene beheftet med stor usikkerhet, men de kan 
uansett gi et pekepinn på bestandsutviklingen. 

Tabell 5. Beregninger av vinterbestandens størrelse, Tana kommune. Uttaket i 2009 var betydelig lavere enn 
forutgående år, og er av statistiske grunner utelatt. 

År Jakuttak (JU) Observert kalveandel (KA) Naturlig dødelighet (NDR) Vinterbestand 

2007-08 218 0,31 0,05 579

2008-09 198 0,31 0,05 525

2010-11 220 0,31 0,05 584

Under jakta i 2010 var fellingsprosenten på 96 % (tabell 1), noe som tyder på at fellingskvoten 
ikke var satt for lavt i forhold til produksjonen. Under disse forutsetningene kan man anslå en 
vinterbestand på om lag 580 dyr. 

For en vanlig norsk elgstamme med 1,5- 2 kuer per okse kan vi regne en netto årlig tilvekst på 
40 % av vinterstammen1 (tilsvarende 232 dyr).  Bestanden i Tana har et lavere ku/okse forhold,
og den årlige tilveksten antas derfor å være noe lavere under gjeldende forhold (om lag 220 dyr). 

Bestandens struktur (kjønnsfordeling) har holdt seg stabil i perioden etter 2003. Bestanden 
består av om lag 30 % okser, 40 % kyr og 30 % kalver. 

Bestandskondisjon 
Endringer i bestandskondisjonen overvåkes best ved å følge utviklingen i slaktevekter for kalv 
og åringsdyr, samt utviklingen i kalveproduksjonen fra sett- elg. Slaktevektene både for kalver 
og ungdyr viser en klart synkende tendens i perioden etter 2004 (tabell 6), noe som indikerer 
synkende kondisjon i hele bestanden. 

Når det gjelder kalveproduksjonen basert på sett-elg data, så viser ikke denne samme synkende 
tendens. Både sett-kalv per ku og sett kalv per kalvku er stabile og ligger innenfor 
normalverdier. Når det gjelder andelen ku med kalv ligger den noe lavere nå enn på begynnelsen 
av 2000 tallet (57 % i motsetning til 62 %), men denne har variert mye i planperioden så tallene 
er ikke entydige. Det er ut fra sett-elg dataene ikke mulig å konkludere med at 
kalveproduksjonen er redusert. 

                                               

1 Se Hjeljord, O. 2008. Viltet. Biologi og forvaltning. Tun forlag. 
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Tabell 6. Endring i gjennomsnittlige slaktevekter, delbestand Tana 2000-10. 

Beite- og miljøforhold
Reduserte slaktevekter og redusert kalveproduksjon kan ofte settes i sammenheng med høy 
bestandstetthet og redusert mengde mat tilgjengelig per individ. Slaktevekter for kalv ned mot 
55 kg, slik som i Tana, tyder på dårlige beiteforhold. Det er ikke gjennomført beiteundersøkelser 
som kan bekreftet dette, men det antas at skogskadene som følge av bjørkemålerangrepene de 
siste årene har hatt negativ innvirkning på elgbeitene. 

Vurdering
Bestandsstørrelse
Med bakgrunn i at slaktevektene er synkende anbefales det å gjennomføre en 
reduksjonsavskytning i kommende planperiode. Dersom det antas at bestanden øker med 220 
dyr per år, vil kvotene måtte settes høyere enn dette for å foreta reelle bestandsreduksjoner. 

Året 2002 foreslås som et referanseår i forhold til bestandens størrelse. Følgende 
forvaltningsmål foreslås:

Mål-parameter Dagens 
tilstand

Mål for 
planperioden

Sett- elg per jegerdagsverk 0,85 0,6
Jaktuttak per år 220 dyr Økt avskytning

Bestandens sammensetning
Bestanden har i dag et relativt lavt ku/okse forhold. Et høyt ku/okse forhold gjør at bestanden 
vokser raskere. Tatt i betraktning at bestandstettheten i dag vurderes som høy og beiteforholdene 
dårlige, anbefales det at man på kort sikt beholder gjeldende sammensetning. På lengre sikt bør 
andelen produktive dyr økes. 

Mål-parameter Dagens 
tilstand

Mål for 
planperioden

Sett ku per okse 1,2 1,2

Produksjonsevne og kvalitet

ÅR

2000 63,4 25 132,6 23 125,5 14 174,8 13 210,6 30
2001 65,4 44 119,4 25 132,6 26 168,6 25 197,5 37
2002 67,0 51 125,0 35 127,7 27 159,6 28 197,8 39
2003 65,5 46 120,7 24 136,9 25 163,4 10 197,1 41
2004 61,6 41 122,1 15 130,6 31 163,2 17 194,6 28
2005 58,9 66 119,8 22 125,1 35 157,4 26 177,5 52
2006 56,4 59 116,1 35 120,6 21 153,8 37 186,3 59
2007 59,5 68 119,1 28 118,6 30 165,3 48 197,7 44
2008 59,6 63 115,9 31 119,6 27 166,8 38 195,5 39
2009 55,4 34 123,7 19 126,8 23 153,0 14 192,6 35
2010 57,1 61 119,5 47 116,2 49 153,0 36 168,6 27

TANA

GJENNOMSNITTLIGE SLAKTEVEKTER (kg) 
kalv kvige ungokse ku 2år+ okse 2 år+
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Målet er at en reduksjonsavskytning på lengre sikt skal føre til høyere slaktevekter for kalv og 
ungdyr. Det kan imidlertid ta lang tid å øke dyrenes kondisjon, slik at målsettingene muligens 
kun kan oppnås på lengre sikt. 

Mål-parameter Dagens 
tilstand

Mål for planperioden (2011-14)

Slaktevekt for kalv 57 kg 67 kg
Slaktevekt kvige 119,5 kg 125 kg
Slaktevekt ungokse 116,2 kg 127 kg
Sett kalv per ku 0,75 0,75
Sett kalv per kalvku 1,33 1,33
Andel ku med kalv 57 % 57 %
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K46

Arkivsaksnr: 2010/1983-6

Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Viltnemnda 10/2010 14.12.2010

Valg av representanter til bestandsplangruppa for ny bestandsplanperiode 
(2011-2014).

Rådmannens forslag til vedtak
Som viltnemndas representant til bestandsplangruppa for Tana-Varangerstammen for 
planperioden 2011-14 velges: _____________. Vararepresentant: ____________________

Saksopplysninger
Bestandsplangruppa er en referansegruppe for Finnmarkeiendommens (FeFo) i arbeidet med å 
utarbeide og følge opp bestandsplanen for elg i Finnmark. Gruppa har ikke vedtaksmyndighet, 
men er opprettet for å sikre bla. jegerorganisasjonenes medvirkning i planarbeidet. Gruppa har 
også en viktig samordnende rolle med hensyn til forvaltning av en felles elgstamme i Tana-
Varangerområdet, men det er viktig å være klar over at det er kommunene ( hos oss: 
viltnemnda) som er delegert myndighet til å godkjenne bestandsplanen for det enkelte vald og gi 
fellingstillatelser for hele planperioden. I Finnmark består den enkelte kommune av ett elgvald, 
noe som innebærer at hver kommune godkjenner bestandsplanen og gir fellingstillatelser på 
selvstendig grunnlag. 

Gjeldende bestandsplan for elg i Finnmark går ut i 2010, og et utkast til ny plan for perioden 
2011-14 skal være ferdig innen utgangen av mars 2011. I april 2011 skal bestandsplanen 
godkjennes av kommunene.  

Viltnemnda har tidligere i perioden (sak 4/2008) valgt representanter til bestandsplangruppa. 
Representantene ble imidlertid kun valgt for forrige planperiode (2007-10), slik at det nå må 
foretas nyvalg for den nye bestandsplanperioden (2011-14). 
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FeFo har signalisert at hver kommunale organisasjon kun kan stille med to representanter, 
hvorav en skal være fra rådmannens administrasjon. Viltnemnda har derfor anledning til kun å 
velge en (1) representant. I tillegg er de lokale jegerinteressene representert med henholdsvis 4 
personer (2 pers. fra Tana JFF og 2 pers. fra Tana elgjegerforening). 

Vurdering

Kommunen er en del av den offentlige viltforvaltningen (staten, fylkesmannen, fylkeskommuner 
og kommuner). Viltorganenes oppgaver er å gi ”myndigheter og organisasjoner, bedrifter og 
personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning (jmf. Viltlovens § 6). Når det 
gjelder bestandsplanlegging skal kommunene ”stimulere og legge til rette” for jaktrettshavernes 
arbeid, i tillegg til å godkjenne planer og utstede fellingstillatelser (jmf. Hjorteviltforskriftens § 
14). Det kommunale ansvaret ivaretas i henhold til delegasjoner fra kommunestyret. Viltnemnda 
fatter vedtak med utgangspunkt i kommunens offentlige rolle, mens administrasjonen i det 
daglige følger opp kommunens rådgivnings- og veiledningsrolle ovenfor andre aktører. 

Jaktrettshaveren er i vårt tilfelle Finnmarkseiendommen, som en privatrettslig instans. 
Rettighetshaverne har over tid fått en stadig sterkere forvaltningsrolle. Jaktrettshaveren har 
ansvar for å utarbeide et utkast til bestandsplan, innenfor de målsettingene som kommunen har 
satt. Jaktrettshaveren kan involvere andre grupper (f.eks jegerorganisasjoner) i arbeidet, men er 
ikke forpliktet til dette. 

Jegerorganisasjonene har ingen formell rolle i bestandsplanarbeidet, men det er naturlig at disse 
får medvirkning i planarbeidet jmf. det som er vanlig i øvrig lokalt og regionalt planarbeid. 

Det alternative forslaget til vedtak tar utgangspunkt i at utformingen av detaljene i 
bestandsplanen (innenfor kommunale mål) er jaktrettshaverens ansvar. Kommunens rolle i 
bestandsplangruppa vurderes derfor ikke å være politisk, men knyttet til faglige rådgivnings- og 
veiledningsoppgaver. Det vil likevel være hensiktsmessig at viltnemndas leder deltar i 
bestandsplangruppa all den tid planen skal behandles i nemnda. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/2291-1

Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Viltnemnda 11/2010 14.12.2010

Orienteringssaker til møte i viltnemnda den 14.12.2010.

Rådmannens forslag til vedtak
Sakene tas til orientering. 

Saksopplysninger

Det vil bli orientert om følgende sak: 

 Arbeidet i ettersøksringen i 2010
 Skadeskytinger under elgjakta i 2010 (se vedlagte rapport)

Det kan bli gitt andre orienteringer. 
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Rapport skadefelinger jakta 2010 21,11,10

Det Me rapportert inn 15 skadefelinger i årets jakt
10 a di innraporterte skada dyra ble jaktlagere pålagt søk dag 2
8 av dyrene ble funnet og avlivet dagen etter.
Resterende dyr som var melt inn var rene bom skudd da noen jegere trur d går an
Å skyte gjennom skogen og veldig lange avstander.

I 2009 bie d kassert noen dyr på grunn av dem var grønn.
D ble ikke kassert noen dyr i 2010 da vi var klar over at når dyret blir grønn er
D mest ,annsynlig jegeren som sjøl har skyld i dette.

1 kalv ble funnet i vestre seida under jakta men denne hadde ikke noen skudd skader eller
synlige
Skaer så d var nok 1 naturlig død på den kalven var fjellpolitiet som fant den.

Mvh
Karl g myrli
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PS 12/2010 Referatsaker/Orienteringer
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