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Målsettinger for elgforvaltningen i Tana kommune i perioden 2019 -2022. 

  

1 Tana-Varanger bestandsplanområde 2109-2022 - bakgrunnsmateriale 

2 Møte i bestandsplangruppa for Tana-Varanger området 19.12.2018 endelig referat 

3 Referat fra folkemøte om ny bestandsplan for elg i Tana kommune 09.01.2019 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune fastsetter følgende målsettinger for elgforvaltningen i perioden 2019-22:  

 

1. Hovedmål:  

 

Bestandsmål for perioden 2015-2018 videreføres. Målet for perioden er at elgbestanden i Tana skal ved 

slutten av perioden 2019-22 skal være på et nivå som er 12% lavere enn estimert i 2014. (Bestanden 

var da estimert til 907 dyr før jakt og det ble vedtatt at bestanden skulle ned til 800 dyr). Bestandsmålet 

settes av hensyn til kondisjonen i bestanden, gjenvekst av beite og trafikksikkerheten. Jaktrettshaveren 

bes om å fremme forslag til årlig jaktuttak ved hjelp av avskytningsmodeller.  

 

2. Delmål:  

 

Mål-parameter Mål for Dagens 

tilstand (2018) 

Mål for 

planperioden 

(2019-2022) 

Årlig jaktuttak Bestandstetthet 217 dyr Fremmes i 

forbindelse med 

kvotesøknad 

Sett ku per okse Kjønnsfordeling i 

bestanden 

1,14 1,0 

Sett kalv per ku Produktivitet 0,7 0,75 

Sett kalv per kalvku Produktivtet 1,21 1,28 

Slaktevekt for kalv Kondisjon 61,2 67 kg 

Slaktevekt for kvige Kondisjon 119,6 125 kg 

Slaktevekt for 

ungokse 

Kondisjon 123,3 127 kg 
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Tana kommune vedtar følgende om telling av elg: 

 

Det skal undersøkes om det er mulig å få gjennomført telling av elg som har stor nok nøyaktighet 

og en kostnad som ikke er for høy. Fagmiljø kontaktes med tanke å utarbeide en faglig forankret 

metode for telling av elg i Tana kommune. Utarbeidelse av metode kan settes ut på oppdrag og 

finansieres med midler fra Viltfondet. Utarbeidelse av metode må inneholde anslag på kostnad for 

gjennomføring. Telling gjøres fortrinnsvis i forbindelse med neste rullering av bestandsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Bakgrunn for saken: 

Gjeldende bestandsplan for elg i Finnmark gikk ut i 2018. Det er derfor behov for å rullere planen 

for en ny periode (2019-2022). 

Jaktrettshaveren (Finnmarkseiendommen) er etter hjorteviltforskriftens § 16 ansvarlig for å 

utarbeide planen. Kommunenes rolle er å: 

 «stimulere og legge til rette for jaktrettshavernes bestandsplanlegging» 

 godkjenne bestandsplanen og gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som 

valgfrie dyr. 

Hjorteviltforskriften stiller krav om at planen skal inneholde en målsetting for bestandsutviklingen. 

Finnmarkseiendommen (FeFo) har bedt de respektive kommunene om å fatte vedtak innen 10. 

januar med hensyn til mål for bestandsutviklingen for den kommendeplanperioden (2019-22) 

(FeFo er inneforstått med at Tan kommune fatter vedtak 23. januar). Det bør settes mål for 

bestandens størrelse, sammensetning og produksjonsevne/kvalitet. 

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

• 23. januar: Tana kommune fastsetter mål for elgforvaltningen 

• 27. februar: Bestandsplanmøte Tana-Varanger (ferdigstilling) 

• 15.03.2019: FeFo sender utarbeidet bestandsplan og kvotesøknad til kommunene for 

godkjenning. 

• 27. mars: Tana kommune behandler bestandsplan og kvotesøknad (frist: 05.04.2019) 

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 
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Tana er nærmere presentert nedenfor. De ulike data er vurdert etter følgende tre parametre: a) 

bestandstetthet, avgang og struktur, b) bestandskondisjon og c) beiteforhold.  

For bestandsdata ut over det som er presentert i dette saksframlegget, se grunnlagsstatistikk fra 

FeFo (vedlagt) og www.hjorteviltregisteret.no. 

Det har også vært holdt et folkemøte der det kom innspill til bestandsplan og forvaltning for elg. 

Møte formet et skriv som ligger vedlagt. 

Bestandsplanutvalget har også hatt et oppstartsmøte. Referat fra møtet er vedlagt.  

 

2. Bestandstetthet, avgang og struktur  

I Norge er det vanligst å bruke endringer i jaktuttak og antall sett elg per jegerdagsverk 

(observasjonsraten) som mål på endringer i bestandstetthet (økende, stabil eller redusert bestand). 

Disse parameterne, inkludert fallviltdata, er vurdert nedenfor.  

Ny sett elg indeks 

Nytt i 2018 var en endring av metode for registrering i Sett elg skjema. Etter ny instruks skal alle 

direkte observasjoner av elg skal føres, uavhengig av om elgen er sett tidligere samme dag av 

samme jeger, eller av andre jegere i jaktlaget. Tidligere var det slik at kun den første 

observasjonen av dyret skulle rapporteres. Et forsøk med 55 jaktlag har vist at jaktlag med mange 

jegere kansellerte vesentlig flere dobbeltobservasjoner sammenlignet med jaktlag med færre 

jegere. Det vil si at sett elg- og sett hjort-indeksene vil kunne variere med størrelsen på jaktlagene i 

et område. Instruksen er endret for å fjerne denne kilden til unøyaktighet.  

Sett elg per jegerdag eller 8-timers dag før 2018 og senere er derfor ikke direkte sammenlignbare. 

Man kan ikke sammenligne de to i realiteten ulike indeksene direkte for å få et godt mål på 

bestandsendring.  

Overgangen i metoden for registrering av sett elg gir også vanskeligheter for bruk av den fordi, 

etter meldinger som gis, har de fleste jegere fulgt den gamle metoden. Men hvor stor andel som 

har fulgt den gamle metoden er uvisst. Dette medfører at man heller ikke vil kunne sammenligne 

indeksene for 2018 og 2019 direkte.  

I overgangsperioden råder forskerne (NINA) forvaltningen til å bruke antallet skutte elg og hjort 

per jegerdag som indeks på bestandstetthet.  

http://www.hjortevilt.no/endringer-i-rapportering-av-sett-elg-og-sett-hjort/  

Data for skutt elg per jegerdag er derfor også gjengitt. 

Innen gjeldede bestandsplanperiode (2015-2018) har avskytningen variert mellom 205 og 237 dyr i 

Tana (tabell 1 og 2). Avskytning i % av fellingsmål har variert fra 82 (2017) til 103 (2018). 

http://www.hjorteviltregisteret.no/
http://www.hjortevilt.no/endringer-i-rapportering-av-sett-elg-og-sett-hjort/
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Innføringen av flere jaktfelt førte til at man klarte å ta ut flere. Både i 2015 og 2016 ble det felt 237 

dyr. Vinteren forut for jakten 2017 gjorde at det var færre dyr å jakte på enn ventet når man satte 

fellingsmålet til 250. Det ble felt 205 dyr som er 82% av fellingsmål. Etter jakten 2017 regnet man 

med at bestandsmål var nådd. Det ble lagt opp til et en stabilisering av bestanden med fellingsmål på 

210 dyr. Det ble felt 217 dyr under jakten i 2018. 103 % av fellingsmål. I 2018 var det utvidet jakttid i 

forhold til tidligere med en ekstra jakthelg for deler av tanavaldet. Antall felte dyr innenfor «gammel» 

tidligere jakttid (25.09-31.10) var 209 dyr. 

 

Tabell 1: Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosenter for Tana-valdet, perioden 2007-17. (FeFo) 
 

 

Tabell 2: Oversikt, elgjakta 2018, FeFo. 

 

 



Side 5 av 15 

 

 

Tabell 3 Avgang Fallvilt 2015-2018 (Hjorteviltregisteret) 

 

Avgang grunnet påkjørsler og annet faltvilt ligger de fleste år på 9 til10 dyr, unntatt 2016 da det var 

en avgang på 19 dyr. 

 

Som en tommelfingerregel er naturlig avgang 5%. Hvis man regner ut fra en vinterstamme på 600 

dyr, så blir det en avgang på 30 dyr ved naturlig avgang. 

 

Total avgang for f.eks. 2015 kan da være 237+9+30=276 dyr.  

 

 
Figur 1: Elgpåkjørsler 2008-2018 (Hjorteviltregisteret) 

 

Gj.snitt 2011-2014: 14 

Gj.snitt 2015-2018: 10,25 

Nedgang: 26,8% 

 
Antall påkjørsler for elg vist stor variasjon mellom år. Faktorer som kan påvirke er mellom annet 

snøforhold, siktrydding, varierende bestandstetthet i ulike områder, mengde trafikk og hvor mye som 

meldes fra om. En sammenligning av gjennomsnittene for periodene 2011-2014 og 2015-2018 viser en 

nedgang på 26,8%. Bakgrunn for målet om en bestandsreduksjon var bl.a. at man ønsket å redusere 

antal påkjørsler. Antallet påkjørsler er redusert, men om det skyldes endring i bestandsstørrelse kan 

man ikke fastslå sikkert.  
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Figur 2: Sett elg per jegerdag 2000-2018 (Hjortevilteregisteret) 

 

 
Tabell 4: Sett elg per jegerdag 2011-2014 og 2015-2018 (Hjorteviltregisteret) 

 

En sammenligning av gjennomsnittene fra periodene 2011-2014 og 2015-2018 viser en nedgang 

på 5%. Sett elg per jegerdag indeksen ligger høyere ved utgangen av denne perioden enn ved 

utgangen av forrige. Men som nevnt er siste års indeks er forandret i forhold til tidligere. Trolig 

fører endringen til høyere indeks. Det betyr i så fall at den nedgangen ved sammenligning av 

gjennomsnittene er større enn 5%. Målet var satt til 12%. 
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Figur 3: Felt elg per jegerdag 2000-2018 (Hjorteviltregisteret) 

 

 
Tabell 5: Felt elg per jegerdag for 2011-2014 og 2015-2018 (Hjorteviltregisteret) 

 

En sammenligning av gjennomsnittene fra periodene 2011-2014 og 2015-2018 viser en nedgang 

på 10,7% for felt elg per jegerdag indeksen. Det tyder på at man er nær målet på 12% nedgang. 

Det er her brukt egen utregning for hele periodene fordi hjorteviltregisteret ikke får frem 

forskjellene.  

 

2011-2014: 842 / 11194 = 0,075 

2015-2018: 896 / 13330 = 0,067 

Nedgang: 10,7% 

 

Felt elg per jegerdag ligger på om lag samme nivå ved utgangen av perioden 2015-2018 som ved 

utgangen av 2011-2014. Det tyder på at målet om 12% nedgang ikke er nådd. 

 

Som nevnt over er det anbefalt at man bruker denne indeksen istedenfor sett elg indekser i en 

overgangsperiode. 
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Figur 4: Sett ku per okse 2000-2018 (Hjorteviltregisteret)  

 

Tabell 6: Sett ku per okse 2011-2018 (Hjorteviltregisteret) 

 

For sett ku per okse har forholdstallet gått ned fra 1,28 i 2017 til 1,14 i 2018. Gjennomsnitt for 

perioden 2015-2018 er 1,13. Forholdet er nokså likt ved inngang og utgang av perioden. Delmål 

var satt til 1,0 for denne perioden.  

 

 

3. Bestandskondisjon  

Endringer i bestandskondisjonen overvåkes best ved å følge utviklingen i slaktevekter for kalv  

og åringsdyr, samt utviklingen i kalveproduksjonen fra sett-elg. 
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Figur 5: Sett kalv per ku 2000-2018 (Hjorteviltregisteret) 

 

 
Tabell 7: Sett kalv per ku 2011-2018 (hjortevilt registeret) 

 

For kalv per ku er gjennomsnittet for perioden 2015-2018 0,69. Perioden 2011-2014 hadde et 

gjennomsnitt på 0,78. For 2018 er tallet 0,7. Delmål for perioden 2015-2018 var satt til 0,75. 

Delmålet er da ikke nådd.   

 
Figur 6: Sett kalv per kalvku 2000-2018 (Hjorteviltregisteret) 
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Tabell 8: Sett kalv per kalvku 2011-2018 

 

Tallet for sett kalv per kalvku var 1,21 for 2018. Gjennomsnittet for perioden 2015-2018 er 1,26 

mot 1,29 for perioden 2011-2014. Delmål var satt 1,28 for denne perioden. Man ligger da under 

delmålet. 

 

 
Figur 7: Andel ku med kalv 2000-2018 (Hjorteviltregisteret) (ikke delmål) 

 

 
Tabell 9: Andel ku med kalv 2011-2018 (Hjorteviltregisteret) (ikke delmål) 

 

Andel ku med kalv er ikke med som delmål. Den er likevel tatt med for å fylle ut bilde. Markert 

oppgang fra 2017 til 2018. Langsiktig trend siden 2009 er synkende. 
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Tabell 10: Slaktevekter (i kilo) i Tana-valdet, perioden 2000-2018 (FeFo) 

 

 
Figur 8: Gjennomsnittlige slaktevekter ( i kilo) for kalv i Tana-valdet 2000-2018 (FeFo) 
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Figur 9: Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv, ungokse og kvige i Tana-valdet 2000-2017 (FeFo 2017) 

 

Slaktevektene viser en oppgang siste året siden nedgangen i 2017 på alle parametre unntatt for 

kvige. Delmålene er ikke nådd. Man regner med at ny vektordning gjør trekker vektene opp i 

forhold til tidligere. Det kan derfor være at snittvekten for t.d. ungokse som har gått opp fra 120,1 

til 123,3, reelt sett ikke har gjort det. Trend for kalv siden 2005 er at vekten har fluktuert mellom ca 

60 og 55kg. Snittvekt for siste periode er 122,3 mot 122,7 for perioden før. Snittvekt for kvige siste 

periode er 119,3 mot 118 for perioden før. Det er med andre ord små endringer i slaktevekter over 

tid for kalv og ungdyr.  

 

4. Beite- og miljøforhold  

 

Vanligvis baseres elgforvaltningen også på vegetasjonsdata fra elgens beiteområder, for eksempel 

skogstakseringer. I Tana finnes det ikke nyere data fra skogstakseringer. Siste taksering ble 

gjennomført i 1999. Rådmannen legger derfor til grunn at erfaringsdata samt produktivitetsindekser 

må brukes til å vurdere effekter på beitene.  

De senere år har skogen i deler av kommunen vært sterkt angrepet av lauvmakk (bjørkemåler), noe 

som har medførte betydelige vegetasjonsendringer. Lauvverk i tre- og busksjiktet og alle vedaktige 

planter og flere urter har blitt sterkt redusert. Med bakgrunn i dette vurderes det som sannsynlig at 

angrepene også har hatt stor innvirkning på elgens beitebruk.  

Det er rimelig å anta at gjenvekst gir øket beitegrunnlag i områder som har vært rammet 

lauvmakkangrep, selv om det har vært mindre lokale angrep etter de store angrepene i perioden 

2002-2008. Det spesielle da var at det kom to påfølgende angrep fra to forskjellige arter. Skogen 

overlever som regel angrep fra en art.  
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Det er også rimelig å anta at et økende beitegrunnlag gir seg utslag i økende vekter forutsatt at 

bestandsstørrelsen er stabil. Gjenveksten kan bli holdt tilbake dersom bestanden er for stor i 

forhold. 

Beregning av bestandsstørrelse og endring 

Det ble i 2014 foretatt en beregning av bestandtettheten vha. en modell fra prof. emeritus Olav 

Hjeljord ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (UMNB). Modellen baserer seg på 

observasjonsdata fra sett-elg registreringer. En forutsetning er stabil bestandsstørrelse. 

Beregningene gav en gjennomsnittlig bestandsstørrelse før jakt på 907 dyr basert på planperioden 

2011-2014. Forutsetningen for å bruke denne modellen er ikke stede nå med siste års svingninger i 

bestanden. Det er derfor ikke foretatt ny beregning etter denne modellen. Det er ikke funnet 

modeller som ikke forutsetter stabil bestand. Det er derfor ikke gjort nye beregninger av bestanden. 

Mål på bestandsendringer kan gjøres ut fra sett elg og felt elg data. Hvis man ønsker å redusere 

bestanden med 12%, så kan man bruke sett eller felt elg per jegerdag til det. Endringer man ser i 

disse indeksene er forholdsvise endringer som vil være de samme om utgangspunktet er forskjellig. 

En reduksjon på 12% er 12% uansett om utgangspunktet er 500 eller 900 dyr. For å få ned 

bestandstettheten har man da et mål, som man bruke til å se om gir ønskede resultater.  

Vurdering 

Bestandsstørrelse 

Vektutviklingen for elg i Tana viser nedgang etter lauvmakkangrepet som begynte i 2002, men at 

vektene etter nedgangen viser en jevn trendlinje med små endringer, selv om det er variasjoner fra år til 

år. Rådmannen vurderer at bestandsreduksjonen som ble vedtatt ved forrige planrullering var 

nødvendig for å kunne oppnå bedring i dyrenes kondisjon. Denne bør opprettholdes for å se hvilket gir 

seg utslag det gir seg. Effekter av bestandsreduksjoner kan ta flere år før de viser seg. Med tanke på 

beitegrunnlag bør reduksjonsmålet (12% i forhold til estimert bestand 2014) opprettholdes holdes til 

man ser en økning i vektene.  

Rådmannen vurderer reduksjonsmålet for perioden 2105-2018 ikke er nådd. Det er imidlertid andre 

synspunkt på dette. Blant annet at oppgangen fra 2017 til 2018 som man kan se i flere parametere, 

skyldes spesielt gode jaktforhold. Dette er ennå et usikkerhetsmoment ved vurdering av bestanden. Man 

har også det at sett elg indeksen er endret. Det ble også innført en ny veieordning og at det har vært en 

bestandssvinging som ikke grunnlag for beregninger.  

Etter jakten i 2017 vurderte både Tana kommune og FeFo at bestandsmålet var nådd. Felt elg per 

jegerdag indeksen viser at bestanden er på samme nivå 2018 som i 2014. Gjennomsnittlig nedgang fra 

perioden 2011-2014 til perioden 2015-2018 viser nedgang på 10,7%, hovedsakelig på grunn av 

nedgangen i 2017. Ut fra denne indeksen er ikke bestandsmål nådd.  

Pga av usikkerheten om bestanden nå, vil rådmannen ha et bestandsmål som har estimat fra 2014 som 

referanse, og reduksjonsmål på 12% i forhold til da. Rådmannen vil med det reduksjonsmålet fremdeles 
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også redusere antall på kjørsler i forhold til perioden 2011-2014. For å få et godt grunnlag for videre 

forvaltning er det også formålstjenlig at man når bestandsmål man setter, og så ser hvilke effekter det 

har.  

Rådmannen mener det bør undersøkes om det er mulig å få gjennomført telling av elg som har stor nok 

nøyaktighet og en kostnad som ikke er for høy. Fagmiljø kan kontaktes med tanke å utarbeide en faglig 

forankret metode for telling av elg i Tana kommune. En faglig forankret metode er nødvendig fordi 

tidligere tellinger viste seg å være feil. Utarbeidelse av metode kan settes ut på oppdrag og finansieres 

med midler fra Viltfondet. Utarbeidelse av metode må inneholde anslag på kostnad for gjennomføring. 

Telling gjøres fortrinnsvis i forbindelse med neste rullering av bestandsplan. Det kan da sammen med 

resultat av elgmerkingsprosjektet gi et godt grunnlag for å vurdere endringer av bestandsplanområdet. 

Da har også den nye sett elg indeksen «satt seg» og det kan ha verdi å få vurdert bestandsstørrelsen opp 

mot denne. 

Det eksakte jaktuttaket for perioden må beregnes nærmere etter ulike avskytningsmodeller og er noe 

man vil måtte komme tilbake til. Økning i antall jaktfelt fra 44 til 51, og en utviding av jakttid med en 

helg, har gitt FeFo bedre muligheter til å nå bestandsmål og holde bestandsmål. Man har regnet med ut 

fra tidligere erfaring at et uttak på 200-220 dyr bidrar til stabilisering, altså at tar ut overskuddet fra 

bestanden.  

Bestandens sammensetning  

Bestanden har i dag et lavt ku/okse forhold. Et høyt ku/okse forhold gjør at bestanden vokser raskere. 

Tatt i betraktning at bestandstettheten har blitt vurdert som for høy for samfunnet, anbefales det å 

beholde et lavt ku/okse forholdet i inneværende periode. Det anbefales å ikke øke ku:okse forholdet før 

man har stabilisert bestanden på ønsket nivå. På lengre sikt kan andelen produktive dyr økes, da i 

kombinasjon med en høyere avskytning slik at ikke faren for påkjørsler økes vesentlig. 

Rådmannen foreslår derfor at det settes mål om at dagens kjønnsbalanse opprettholdes (1:1). 

Produksjonsevne og kvalitet 

 

Rådmannen foreslår at mål om produksjonsevne fra perioden 2015-2018 opprettholdes. 

Målsettingsverdiene 0,75 for kalv per ku og 1,28 for kalv per kalvku anses som normalverdier. Snittene 

for perioden 2015-2018 lå noe under målverdiene. Verdien for kalv per ku var 0,69 og for kalv per 

kalvku 1,26.   

Indeksen andel ku med kalv foreslås fortsatt utelatt. Årsaken til at den ble utelatt var er et ønske om å 

forenkle og redusere antallet delmål.  

For slaktevekter foreslås det en videreføring av målsettingene i inneværende periode. Det vurderes at 

disse kan nås med et reduksjonsmål på 12% i forhold til 2014, og en forventet gjenvekst av beite.  

Målsetting for vektene er lik slik situasjonen var før lauvmakkangrepene. Med den nye veieordningen 

som gir økning av målte vekter, er målet i realiteten satt noe lavere enn slik situasjonen var før 

makkangrepene. 
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Følgende forvaltningsmål foreslås: 

Følgende forvaltningsmål 

foreslås: Mål-parameter  
Dagens tilstand (2018)  Mål for perioden 2019-2022  

Sett kalv per ku  0,7  0,75  

Sett kalv per kalvku  1,21  1,28 

Slaktevekt for kalv  61,2 kg  67 kg  

Slaktevekt for kvige  119,6  125 kg  

Slaktevekt for ungokse  123,3 127 kg  
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Tana-Varanger bestandsplanområde som helhet 

Generelle mål for planperioden 2015-18 

Det er satt opp følgende hovedmål og etterprøvbare delmål for planperioden 2015-18: 

 Elgbestanden i Tana-Varanger-stammen skal forvaltes slik at beitegrunnlaget ikke 
overbelastes, verken på kort eller lang sikt. 

o Kalvevektene skal økes. 

o For Tana-valdet er det satt følgende målvekter: kalv 67 kg, kvige 125 kg, ungokse 
127 kg. 

 Ulemper for samfunn og miljø i form av trafikkulykker samt elg i tettbygd strøk skal 

begrenses til et minimum. 

 Bestanden skal produsere et overskudd som kan høstes ved jakt til gode for befolkningen 
og grunneier. 

o Effektiv jakt og høyere fellingsprosent gir rom for noe større andel kyr enn okser i 
bestanden. En moderat høy produktivitet skal sikres gjennom et ku/okse-forhold på 
mellom 1:1 og 1,5:1. Utover dette skal det ikke foretas vesentlige endringer i 
kjønnsforholdet i bestandene. 

o For Tana-valdet er det satt som mål at ku/okse-forholdet skal holdes på 1:1, mens 
sett kalv per ku og sett kalv per kalvku skal holdes på henholdsvis 0,8 og 1,3. 

 Det skal tas hensyn til lokale forhold og legges opp til en differensiert forvaltning av det 
enkelte vald (delbestand). Bestandsstørrelsen i det enkelte vald skal endres slik det 
framgår av bestandsmålene under: 

o Elgbestanden i Tana-valdet har trolig ikke blitt redusert nok i siste planperiode. For 
2015-18 er det et mål at bestanden skal reduseres moderat «fra estimert 907 dyr i 

2014 til 800 ved utgangen av planperioden» (se for ordlyden i vedtaket). 

o Elgbestanden i Nesseby-valdet har blitt redusert litt i siste planperiode. For 2015-18 

er detet mål å holde bestanden stabil. 

o Elgbestanden i Vadsø-valdet har ikke økt i siste planperiode. For 2015-18 er det et 
mål å øke bestanden. 

o Elgbestanden i Berlevåg-valdet har blitt redusert i siste planperiode. For 2015-18 er 

det et mål å holde bestanden stabil. 

o Elgbestanden i Båtsfjord-valdet har økt i siste planperiode. For 2015-18 er det et 
mål å holde bestanden stabil. 

 

Andre aktuelle tiltak for planperioden 2015-18 

Kartlegging av elgens trekkmønster i Tana-Varanger 

Det foregår betydelige sesongmessige elgtrekk i Tana-Varanger-stammen, men det foreligger lite 

sikker kunnskap om hvordan elgen trekker. Indikasjoner tyder på at en del dyr trekker ut av 

regionen på vinterbeite. Dyr kan trekke både til Finland og muligens også til Sør-Varanger. Disse 
forholdene vil ha stor betydning for forvaltningen av stammen. Problemstillingen er så langt fulgt 
opp med et forprosjekt «Elgmigrasjon, populasjonsutvikling og forvaltningsmål hos elg» i 
samarbeid med Bioforsk nord. Dette forprosjektet skulle bidra til å utvikle prosjektsøknader innen 
forskningsområder med relevans for lokal elgforvaltning. Videre oppfølging av forprosjektet er 
beskrevet under «Forskning på effekter av bjørkemålerangrep». 

 

Forskning på effekter av bjørkemålerangrep på elgbestandens vinterbeite og 
trekkforhold 

Tidlig i planperioden 2007-10 ble store deler av Øst-Finnmark rammet av bjørkemålerangrep. Flere 
år med slike angrep resulterte i omfattende skader på lauvskogen, som kan få store konsekvenser 
for både beiteforhold og elgens trekkforhold på lang sikt. Problemstillingen vil i kommende 

planperiode bli fulgt opp gjennom et et eget forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Tromsø og 
Bioforsk nord. Prosjektet, som er en del av et større prosjekt «What comes after the pest», 
omhandler arealbruken til elg sett i forhold til bjørkemålerangrepene som har vært i Finnmark de 

siste årene. Prosjektet fikk innvilget midler fra Norges Forskningsråd i desember 2014 og vil starte 
opp i 2015. Undersøkelser skal gjøres ved hjep av viltkameraer. Bioforsk har videre etablert 
kontakt med finske forskningsmiljøer med mål om en felles søknad på EU’s Interreg midler i 2015. 
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Det planlegges kartlegging av blant annet trekkforhold gjennom bruk av radioklauver. Tana 

kommune tar et hovedansvar for å følge opp dette prosjektet. 

 

Forebygging av negative effekter av nytt reingjerde 

Det er bygd nytt reingjerde over Seidafjellet på sørsiden av E6 mellom vinterbeiteområdene for 

reinbeitedistriktene 7-Rákkonjárga og 5D/6-Várjjatnjárga. Gjerdet er bygd nesten uten viltporter 

og følger ikke kommunegrensa som Nesseby kommune har forutsatt. Nesseby kommune følger 
oppsaken i forhold til reindrifta. 

 

Vintertelling av bestandene Berlevåg og Båtsfjord 

Elgbestandene i Gulgodalen i Berlevåg og Syltefjorddalen i Båtsfjord har svært begrensede 
vinterbeiteressurser. Begge områder er sårbare for overbeite. I denne situasjonen er det viktig å 
overvåke bestandsutviklingen. Bestanden kan telles ved bakketelling i løpet av en dag for hvert 

område, og tellingen er derfor lite ressurskrevende. På denne bakgrunn bør vinterbestanden i 

disseto områdene telles minst to ganger i kommende planperiode. Berlevåg og Båtsfjord 
kommuner tar ansvar for gjennomføring av tellingene. 
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Statistikkgrunnlag ny hovedplan: 

Tabell 1. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosenter for Tana-Varanger bestandsplanområde, perioden 2007-
17. Merk at dataene fra 2018 ikke er klare til første bestandsplanmøte.  

 
 

 

Figur 1. Felte elg i Tana-Varanger bestandsplanområde, perioden 2007-2018.   
 

 

Figur 2. Avgang utenom ordinær jakt i Tana-Varanger bestandsplanområde, perioden 2003/04-2017/18.   
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Figur 3. Antall jegerdager og antall sett elg for Tana-Varanger bestandsplanområde, perioden 2003-2018. 

 

 

Figur 4. Sett elg per jegerdag for Tana-Varanger bestandsplanområde, perioden 2003-2018. 
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Figur 5. Sett ku per okse per jegerdag for Tana-Varanger bestandsplanområde, perioden 2003-2018.  

 

 

Figur 6. Sett kalv per ku per jegerdag for Tana-Varanger bestandsplanområde, perioden 2003-2018.  
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Figur 7. Sett kalv per kalvku og andel kyr med kalv for Tana-Varanger bestandsplanområde, perioden 2003-
2018.  

 

 
 

 

 

Figur 8. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i Tana-Varanger bestandsplanområde, perioden 2000-18. 
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Tana-valdet 

Delbestandsmål 2015-18:  

Elgbestanden i Tana-valdet skal i planperioden 2015-18 reduseres moderat «fra estimert 907 dyr i 

2014 til 800 ved utgangen av planperioden. Dette skal skje ved økte årlige fellingskvoter og 
opprettelse av noen nye egnede jaktfelt. Hensikten med moderat reduksjon av elgbestanden er å 
forbedre kvaliteten på dyrene, samtidig som andre natur- og samfunnsmessige hensyn ivareats på 
en god måte», jf. Tana kommunes vedtak av 12.12.2014.  

 

Statistikkgrunnlag ny delbestandsplan: 

Tabell 2. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosenter for Tana-valdet, perioden 2007-17. Merk at dataene fra 
2018 ikke er klare til første bestandsplanmøte. 

 

 

 

Figur 9. Felte elg i Tana-valdet, perioden 2007-2018.   
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Figur 10. Antall jegerdager og antall sett elg for Tana-valdet, perioden 2003-2018. 
 

 

Figur 11. Sett elg per jegerdag for Tana-valdet, perioden 2003-2018. 

 

Figur 12. Sett ku per okse per jegerdag for Tana-valdet, perioden 2003-2018.  
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Figur 13. Sett kalv per ku per jegerdag for Tana-valdet, perioden 2003-2018.  

 

Figur 14. Sett kalv per kalvku og andel kyr med kalv for Tana-valdet, perioden 2003-2018.  
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Tabell 3. Slaktevekter (i kilo) i Tana-valdet, perioden 2000-18.  

År 
Snittvekt 
okse Snittvekt kyr 

Snittvekt 
ungokse 

Snittvekt 
kviger 

Snittvekt 
kalver 

2000 210.6 174.8 125.5 132.6 63.4 

2001 197.5 168.6 132.6 119.4 65.4 

2002 197.8 159.6 127.7 125.0 67.0 

2003 197.1 163.4 136.9 120.7 65.5 

2004 194.6 163.2 130.6 122.1 61.6 

2005 177.5 157.4 125.1 119.8 58.9 

2006 186.3 153.8 120.6 116.1 56.4 

2007 197.7 165.3 118.6 119.1 59.5 

2008 195.5 166.8 119.6 115.9 59.6 

2009 192.8 153.0 126.8 123.7 55.4 

2010 168.6 153.0 116.2 119.5 57.1 

2011 177.7 155.3 119.5 119.0 60.5 

2012 185.7 156.6 122.5 117.0 57.5 

2013 185.4 160.9 127.3 120.2 54.8 

2014 187.9 149.1 121.8 115.7 54.1 

2015 181.6 160.0 121.8 114.3 60.6 

2016 183.1 162.7 124.1 121.9 57.2 

2017 179.4 157.3 120.1 121.3 54.5 

2018 201.1 168.7 123.3 119.6 61.2 

 
Figur 15. Gjennomsnittlige slaktevekter (i kilo) for kalv i Tana-valdet, perioden 2000-18. 
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Nesseby-valdet 

Delbestandsmål 2015-18:  

Elgbestanden i Nesseby-valdet skal i planperioden 2015-18 holdes stabil.  

 

Statistikkgrunnlag ny delbestandsplan: 

Tabell 4. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosenter for Nesseby-valdet, perioden 2007-17. Merk at dataene 
fra 2018 ikke er klare til første bestandsplanmøte. 

 

 

Figur 16. Felte elg i Nesseby-valdet, perioden 2007-2018.   
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Figur 17. Antall jegerdager og antall sett elg for Nesseby-valdet, perioden 2003-2018. 

 

Figur 18. Sett elg per jegerdag for Nesseby-valdet, perioden 2003-2018. 

 

Figur 19. Sett ku per okse per jegerdag for Nesseby-valdet, perioden 2003-2018.  
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Figur 20. Sett kalv per ku per jegerdag for Nesseby-valdet, perioden 2003-2018.  

 

Figur 21. Sett kalv per kalvku og andel kyr med kalv for Nesseby-valdet, perioden 2003-2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Tabell 5. Slaktevekter (i kilo) i Nesseby-valdet, perioden 2000-18.  

År 
Snittvekt 
okse Snittvekt kyr 

Snittvekt 
ungokse 

Snittvekt 
kviger 

Snittvekt 
kalver 

2000 186.8 172.2 135.1 126.9 60.9 

2001 193.1 160.7 124.6 125.0 64.4 

2002 187.0 159.0 130.7 123.9 60.2 

2003 192.9 158.5 124.9 122.5 66.5 

2004 178.7 163.4 121.1 122.9 60.0 

2005 173.4 154.8 124.0 113.7 57.5 

2006 168.2 146.6 124.8 122.2 59.6 

2007 194.1 167.2 131.8 127.0 49.2 

2008 207.7 187.0 119.3 113.2 53.5 

2009 172.6 174.3 125.6 118.6 55.4 

2010 170.9 152.3 121.7 119.4 57.1 

2011 173.1 157.2 123.8 114.8 57.8 

2012 189.9 166.3 121.0 119.7 57.0 

2013 178.9 150.9 112.7 110.9 52.7 

2014 196.2 156.5 116.4 115.0 51.9 

2015 170.9 150.6 122.1 111.5 53.4 

2016 171.6 148.3 116.1 114.1 51.9 

2017 171.7 138.3 118.5 115.0 57.3 

2018 187.0 165.8 133.3 125.2 60.0 

 

 

Figur 22. Gjennomsnittlige slaktevekter (i kilo) for kalv i Nesseby-valdet, perioden 2000-18. 
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Vadsø-valdet 

Delbestandsmål 2015-18:  

Elgbestanden i Vadsø-valdet skal i planperioden 2015-18 økes.  

 

Statistikkgrunnlag ny delbestandsplan: 

Tabell 6. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosenter for Vadsø-valdet, perioden 2007-17. Merk at dataene fra 
2018 ikke er klare til første bestandsplanmøte. 

 

 

Figur 23. Felte elg i Vadsø-valdet, perioden 2007-2018.   
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Figur 24. Antall jegerdager og antall sett elg for Vadsø-valdet, perioden 2003-2018. 

 

Figur 25. Sett elg per jegerdag for Vadsø-valdet, perioden 2003-2018. 

 

Figur 26. Sett ku per okse per jegerdag for Vadsø-valdet, perioden 2003-2018.  
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Figur 27. Sett kalv per ku per jegerdag for Vadsø-valdet, perioden 2003-2018.  

 

Figur 28. Sett kalv per kalvku og andel kyr med kalv for Vadsø-valdet, perioden 2003-2018.  
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Tabell 7. Slaktevekter (i kilo) i Vadsø-valdet, perioden 2000-18.  

År 
Snittvekt 
okse Snittvekt kyr 

Snittvekt 
ungokse 

Snittvekt 
kviger 

Snittvekt 
kalver 

2000 172.8 160.4 123.4 
 

64.0 

2001 177.9 165.5 139.8 119.5 55.0 

2002 172.8 162.8 124.4 134.2 63.5 

2003 193.2 181.0 131.6 119.0 64.8 

2004 196.3 149.5 139.8 131.3 53.9 

2005 183.8 162.3 120.8 120.2 64.8 

2006 189.8 173.5 130.4 126.3 68.3 

2007 191.5 152.6 121.3 119.7 59.0 

2008 198.5 160.3 133.0 125.8 54.9 

2009 183.3 146.8 131.0 119.4 67.4 

2010 165.0 157.5 119.7 127.5 65.0 

2011 210.0 147.0 120.2 135.0 60.0 

2012 178.3 162.0 128.3 115.0 55.7 

2013 172.5 145.0 130.0 128.6 50.7 

2014 181.7 
 

123.2 110.0 
 

2015 195.8 
 

106.3 95.0 50.0 

2016 152.3 
 

125.0 115.0 
 

2017 175.6 
 

117.5 115.0 44.3 

2018 175.3 
 

128.0 
 

61.2 

 

 

Figur 29. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i Vadsø-valdet, perioden 2000-18. 
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Berlevåg-valdet 

Delbestandsmål 2015-18:  

Elgbestanden i Berlevåg-valdet skal i planperioden 2015-18 holdes stabil.  

 

Statistikkgrunnlag ny delbestandsplan: 

Tabell 8. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosenter for Berlevåg-valdet, perioden 2007-17. Merk at dataene 
fra 2018 ikke er klare til første bestandsplanmøte. 

 

 

 

Figur 30. Felte elg i Berlevåg-valdet, perioden 2007-2018.   
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Figur 31. Antall jegerdager og antall sett elg for Berlevåg-valdet, perioden 2003-2018. 
 

 

Figur 32. Sett elg per jegerdag for Berlevåg-valdet, perioden 2003-2018. 
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Figur 33. Sett ku per okse per jegerdag for Berlevåg-valdet, perioden 2003-2018.  

 

Figur 34. Sett kalv per ku per jegerdag for Berlevåg-valdet, perioden 2003-2018. 
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Figur 35. Sett kalv per kalvku for Berlevåg-valdet, perioden 2002-2018. 

 

 
Figur 36. Andel kyr med kalv for Berlevåg-valdet, perioden 2002-2018. 
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Tabell 9. Slaktevekter (i kilo) i Berlevåg-valdet, perioden 2001-18. Merk at det er få dyr i hver kategori.  

År 
Snittvekt 
okse Snittvekt kyr 

Snittvekt 
ungokse 

Snittvekt 
kviger 

Snittvekt 
kalver 

2001 242.3 170.3 165.0 115.0 63.0 

2002 230.0 170.0 
 

110.0 56.3 

2003 248.5 179.3 154.5 165.0 81.1 

2004 207.5 190.0 137.5 
 

59.0 

2005 
 

160.0 151.7 110.0 55.5 

2006 197.0 
  

140.0 
 

2007 
  

137.5 
 

49.0 

2008 215.0 
 

155.0 
  

2009 156.0 154.0 
 

169.0 68.0 

2010 250.0 150.0 130.0 130.0 53.0 

2011 160.0 
 

115.0 114.0 56.0 

2012 262.5 177.0 129.0 124.0 57.0 

2013 207.8 150.0 
 

135.0 57.5 

2014 190.0 160.0 
 

110.0 
 

2015 
 

130.0 119.0 
 

55.0 

2016 200.0 
 

106.0 
 

43.0 

2017 
    

40.0 

2018 173.5 
   

76.0 

 

 

Figur 37. Gjennomsnittlige slaktevekter (i kilo) for kalv i Berlevåg-valdet, perioden 2001-18. 
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Båtsfjord-valdet 

Delbestandsmål 2015-18:  

Elgbestanden i Båtsfjord-valdet skal i planperioden 2015-18 holdes stabil.  

 

Statistikkgrunnlag ny delbestandsplan: 

Tabell 10. Tildelte kvoter, felte dyr og fellingsprosenter for Båtsfjord-valdet, perioden 2007-17. Merk at 
dataene fra 2018 ikke er klare til første bestandsplanmøte. 

 

 

 

Figur 38. Felte elg i Båtsfjord-valdet, perioden 2007-2018.   
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Figur 39. Antall jegerdager og antall sett elg for Båtsfjord-valdet, perioden 2003-2018. 
 

 

Figur 40. Sett elg per jegerdag for Båtsfjord-valdet, perioden 2003-2018. 

 

Figur 41. Sett ku per okse per jegerdag for Båtsfjord-valdet, perioden 2003-2018.  
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Figur 42. Sett kalv per ku per jegerdag for Båtsfjord-valdet, perioden 2003-2018.  

 

Figur 43. Sett kalv per kalvku og andel kyr med kalv for Båtsfjord-valdet, perioden 2003-2018.  
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Tabell 11. Slaktevekter (i kilo) i Båtsfjord-valdet, perioden 2003-18. Merk at det er få dyr i hver kategori.  

År 
Snittvekt 
okse Snittvekt kyr 

Snittvekt 
ungokse 

Snittvekt 
kviger 

Snittvekt 
kalver 

2002 210.0 156.5 183.0 
 

76.0 

2003 241.8 159.8 
  

78.6 

2004 170.0 135.0 75.0 
 

55.0 

2005 240.0 193.0 
  

69.0 

2006 183.0 
    

2007 242.0 155.0 
  

76.5 

2008 215.0 
 

118.5 
 

51.0 

2009 243.0 
 

118.0 123.5 
 

2010 186.5 182.0 
  

67.5 

2011 167.0 183.0 
   

2012 220.0 
    

2013 185.0 
 

120.0 
  

2014 175.0 173.0 
  

67.0 

2015 254.0 175.0 165.0 
 

55.5 

2016 215.0 
 

153.0 
 

62.0 

2017 180.0 156.0 131.0 145.0 85.0 

2018 274.0 170.0 133.0 
 

83.0 

 

Figur 44. Gjennomsnittlige slaktevekter (i kilo) for kalv i Båtsfjord-valdet, perioden 2002-18. 

 



Møte i bestandsplangruppa for Tana – Varanger om ny bestandsplan for 

perioden 2019 – 22, forslag til referat. 

 

Til stede på møtet var:  

Ansgar Aslaksen,  Tana kommune, politisk valgt ans-asla@online.no 

Erlend Eide,   Tana kommune, administrasjonen 

erlend.eide@tana.kommune.no 

Odd Kulstadvik,  Tana JFF.  odd.kulstadvik@gmail.com 

Harald Persen,  Tana EJF.  h-perse@online.no 

Jan Hansen,   Nesseby kommune. jan.hansen@nesseby.kommune.no 

Tor Gunnar Henriksen, Nesseby EJF.  torguh@gmail.com 

Torbjørn Bernhardsen, Vadsø kommune. salg@autosalg-as.no 

Rune Stock,   Vadsø JFF.  rnstock23@gmail.com 

Reidulf Ervik,   Vardø kommune. reidulf.ervik@vardo.kommune.no 

 

På vegne av FeFo, Steinar N. Christensen, sch@fefo.no. 

 

Vi startet med å gå igjennom de generelle målene i planen for perioden 2015 – 18.  

Tallene som ble lagt frem viser at det har vært noe nedgang i trafikkdrepte elg. 

 

Deretter drøftet møtet målsettinger for ny bestandsplanperiode.  

 

Innspill for valdet Tana:  

Hovedutvalg for utmark og næring (HUN) i Tana kommune vedtok i forkant av 

bestandsplanmøtet følgende føringer: “Tana kommune vil vurdere om det er riktig å 

videreføre målsettingen for elgforvaltningen fra perioden 2015-2018 til perioden 2019-

2022”. Endelig vedtak om målsettinger for ny bestandsplanperiode vil bli fattet den 23. 

januar i HUN.  

 

Tana JFF og Tana elgjegerforening hadde følgende innspill til målsettingene i Tana:  

 Elgbestanden i Tanavaldet har trolig blitt redusert til ønsket nivå. Det er et ønske 

om å stabilisere den. 

 For Tanavaldet bør ku-okse forholdet holdes mellom 1:1 og 1,5:1. Det bør derfor 

felles færre hodyr under jakta ved å redusere mengden frikort og fjerne 

mulighetne for å felle kvige på oksekort. Sett kalv pr ku og kalv pr kalvku 

beholdes på henholdsvis 0,8 og 1,3. 

 Målvektene for Tana valdet settes til et gjennomsnitt som fremkommer fra 

tabbellen og grunnlagsmaterialet. 

 

Tana JFF og Tana elgjegerforening etterlyste også telling i Tana. Denne bør være bedre 

enn den som bli gjort i 2009. De mener også at det bør begrenses hvor mange dyr som 

kan tas ut i hvert felt og at det bør vurderes å dele Tana inn i delbestander. Det ble også 

diskutert om dette skulle gjøres for den kommende planen. Der sa Tana kommunes 

administrative representant at man ønsket å vente på resultatene fra den forskningen 

som pågår. Det bør undersøkes om FeFo kan legge opp til at jakta reguleres som om 

man har delbestander i Tana uten et formelt vedtak fra kommunen om inndeling i 

delbestander i kommende bestandsplanperiode. 

 

Innspill for valdet Nesseby:  

Nesseby kommune ser at det i områdene mot Tana er lite elg. De ønsker at det skal 

felles mindre elg på østsiden av Tanaelva og at det skal innføres delbestander i Tana slik 

at man kan få en riktigere forvaltning av elgen som trekker mellom Tana og Nesseby. 

Kommunens representanter stilte spørsmål ved om man ut fra kvoter, fellingsstatistikk 

og sett elg data kunne si noe og forvalte elgbestanden. Det ble også stilt spørsmålstegn 

ved endringen av metode for sett elg.  
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For Nessebyvaldet ble det gjennomført helikoptertelling rett etter jakta. Den viser at 

bestanden er betydelig redusert. Her er det et ønske om å stoppe felling av hodyr. Det 

var også et klart ønske om en bedre felles forvaltning av dyra mellom Nesseby og Tana. 

Det er ønske om inndeling i delbestander og en redusert felling i feltene på østsiden av 

Tanaelva. 

 

Oppsummert av Nessebyvaldet. 

 Bestanden er betydelig redusert i siste planperiode. Bestanden skal økes. 

o Stans i felling av hodyr. 

 

 Innspill for valdet Vadsø: Elgbestanden søkes å flates ut på nåværende nivå. 

 

Innspill for valdet Vardø:  

 Det ønskes oppstart av elgjakt i Vardø kommune. 

 

 

Det kom følgende innspill om hele bestandplanområde: 

 ku/okse forholdet bør økes 

 Det ønskes en sterk reduksjon i bruken av frikort og at kvige fjernes fra oksekort. 

Dette for å redusere felling av ku og kvige slik at man får opp ku/okse forholdet. 

 Når det gjelder vekt på de ulike dyrene ønsker man at man skal legge seg på 

gjennomsnittsvektene som fremkommer av tabellen for vekt. 

 

Oppsummert av de målene for hele bestandsplanområdet som ønskes tatt med inn i den 

nye planen. 

 Tana – Varangerstammen skal forvaltes slik at beitegrunnlaget ikke overbelastes, 

verken på kort eller lang sikt. 

o Vektene på de ulike dyrekategoriene legges på et gjennomsnitt som 

fremkommer av vekttabellene. 

 Ulemper for samfunn og miljø i form av trafikkulykker samt elg i tettbygde strøk 

skal begrenses til et minimum. 

 Bestanden skal produsere et overskudd som kan høstes ved jakt til gode for 

befolkning og grunneier. 

o Effektiv jakt og høyere fellingsprosent gir rom for noe større andel kyr enn 

okser. En moderat høy produktivitet skal sikres gjennom et ku/okse 

forhold på mellom 1:1 og 1,5:1. Utover dette skal det ikke foretas 

vesentlige endringer i kjønnsforholdet i bestanden. 

 

Det kom innspill om at FeFo burde gå tilbake til fast vekt på de ulike dyrekategoriene 

med en skrapvekt på kalv på 50 kg. Dette vil gjøre det enklere for jegerne og redusere 

behovet for kontrollveiing. Jegerne skal fortsatt sende inn vektene på dyra til statistikk 

og forvaltningsformål. 

 

Når det gjelder elgarrangement var det et sterkt ønske fra bestandsplangruppa at FeFo 

ikke offentliggjør trekningsresultatene før kl 22. Dersom FeFo gjør det betyr det slutt på 

den sosiale happeningen og det å få samla elgjegerne. 

 

Andre aktuelle tiltak i bestandsplanen videreføres og avsluttes slik som dem er i 

inneværende bestandsplan. Det ble understreket behovet for handling i forhold til 

dyreporter i reingjerdene og oppfølging av reingjerder fra myndigheter både lovlige og 

ulovlige. 

 



Referat fra folkemøte om ny bestandsplan for elg i Tana kommune 

09.01.2019  
 

Møte ble holdt i kommunestyresalen på rådhuset. 20 personer, tilsynelatende alle jegere, var til 

stede. Både Tana JFF og Elgjegerforeningen var representert.  

Møte begynte med at det ble presentert bakgrunnsmateriale. Det ble ytret forskjellig om forskjellig, 

men da det ble enighet om et felles utsagn fra møtet refereres bare det.  

Felles utsagn fra møtet (inkludert Tana JFF og Elgjegerforening):  

1. Det er brei enighet om at bestandsestimatet fra 2014 på 907 er for høyt i forhold jegernes 

erfaringer. 

2. Fellingsmål 190 per år  

3. Målet er å stabilisere bestanden 

4. Ønsker å styrke avlsdyr 

5. Ku okse forhold mellom 1:1 og 1,5:1 

6. Krav om telling, fortrinnsvis etter jakta 2019. 

7. Det knyttes stor usikkerhet om sett elg data for 2018 pga omlegging. 

 

Referent: Erlend Eide (møteholder for Tana kommune) 
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