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KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I VEFSN KOMMUNE
Kommunal målsetting for elg 2010-2013 er avsluttet og vi står foran en ny planperiode. Vefsn
kommune foreslår ny planperiode for 4 år 2014-2017. Skulle det vise seg at det kommer
innspill fra et flertall av valdene om annen planperiode endrer vi tidsrommet.
Februar 2012 kom ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. I den nye hjorteviltforskriften er
kommunens overordna ansvar videreutviklet og fremhevet gjennom å tydeligjøre at det må
utarbeides kommunale mål for utviklingen av hjorteviltbestandene. Slike kommunale
målsettinger skal være både målbare og etterprøvbare.
Sesongtrekk av elg og beiteskader på ungskog har vært og blir nok den største utfordringa
også kommende planperiode. Viser derfor til skoglovens § 6 og 9.
Skogloven av 2005 har i § 6 et krav om foryngelse etter avvirkning. Skogeier har en frist på
tre år til å etablere en tilfredsstillende foryngelse av økonomisk driveverdig skog.
Skogloven har også en bestemmelse om hjorteviltskader i § 9 som korresponderer med
foryngelseskravet: ”Der beiting av hjrotevilt fører til vesentlige skadar på skog som er under
forynging, eller der beitinga er ei vesentlig hindring for å overhalde plikta til å forynge skog
etter § 6 i denne lova, skal kommunen som viltorgan vurdere om det er behov for å regulere
bestanden av hjortevilt slik at beitetrykket blir redusert”.
Kommunen har et stort ansvar for forvaltningen av både hjortevilt og skog, og kommunale
planer må ta hensyn til ulike interesser knyttet til ressursene. Å minimere konflikten med
andre interesser, som naturmangfold, landbruk og samferdsel, er viktige målsettinger i en slik
plansammenheng. Forslag til målsetting for elgforvaltningen 2014-2017 (se vedlegg) og tiltak
i planperioden bør være etterprøvbart og bidra til å minimere konflikter med andre interesser.
Kommunens målsetting bør utvikles i dialog med berørte interesser, blant annet
rettighetshavere- og jegerorganisasjoner osv. Forslag til målsetting for elgforvaltninga sendes
derfor ut på høring til berørte parter.

Frist for skriftlig høringsinnspill settes til tirsdag 18 mars 2014.
Med hilsen
Hans Gunnar Otervik
Rådgiver
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