Tromsø
kommune
Arkivsaksnr.
Saksbehandler

22/03052-1
Bo Eide

Saksgang
Saksgang
Viltnemnda
Viltnemnda
Kommunestyret
Miljø-, klima- og samferdselsutvalget

Møtedato
Møtedato
03.03.2022
03.03.2022
23.03.2022
28.02.2022

3/22
3/22

Fastsettelse
minsteareal for
for elg
Tromsø kommune.
Fastsettelse av
av minsteareal
elg ii Tromsø
kommune.
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
Følgende forskrift vedtas:
Forskrift
Forskrift om adgang til jakt
jakt etter elg, Tromsø kommune,
kommune, Troms
Troms

Fastsatt av Tromsø kommune, 23.03.2022 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og
fangst
fangst av vilt (viltloven) §
§ 16
16 og forskrift
forskrift 10. februar
februar 2012 nr. 134
134 om forvaltning
forvaltning av hjortevilt §
7
og§
§ 8.
8.
7 og
§1. Det tillates jakt etter elg i Tromsø kommune.
§2. Minsteareal
elg ii Tromsø
Tromsø kommune
kommune settes
settes til
til følgende:
§2.
Minsteareal for
for elg
følgende:
- For arealet som i dag utgjøres av Breivikeidet og omegn grunneierlag og valdet Ramfjord
sams: 4000
4000 daa.
daa.
sams:
- For Kvaløya og Tromsø kommunes del av Ringvassøya: 4000 daa.
- For resten av Tromsø kommune: 6000 daa.

§3. Forskriften trer ii kraft
kraft fra 24.3.2022. Samtidig
Samtidig oppheves
oppheves Forskrift om adgang til jakt
jakt etter
elg, Tromsø
Tromsø kommune,
Troms, fastsatt
28.05.2014
elg,
kommune, Troms,
fastsatt 28.05.2014

Stig Tore
Tore Johnsen
Johnsen
Stig
Kommunedirektør
Kommunedirektør

Mette
Mohäg
Mette Mohåg
Direktør
Direktør for
for bymiljø
bymiljø
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Hva saken gjelder
Adgangen
Adgangen til
til å
å drive jakt
jakt på
på elg i Tromsø er
er gitt
gitt i forskrift FOR-2014-05-28-1985
Det
Det er
er fra
fra bestandsplanstyret
bestandsplanstyret på Kvaløya
Kvaløya søkt om en
en endring i minstearealet for elg på Kvaløya
Kvaløya
og søndre
søndre Ringvassøy,
Ringvassøy, noe
som må
ved endring
endring ii forskriften.
er kommunen
kommunen som
som
og
noe som
må fastsettes
fastsettes ved
forskriften. Det
Det er
utarbeider og vedtar denne forskriften. Viltnemda har behandlet søknaden og har hatt på høring
et forslag til endring. Etter høring må viltnemnda og kommunestyret vedta ny, endret forskrift

Saksutredning
Adgangen til å drive jakt på elg i Tromsø er gitt i forskrift FOR-2014-05-28-1985
Det
Det er
er fra
fra bestandsplanstyret
bestandsplanstyret på Kvaløya
Kvaløya søkt om en
en endring i minstearealet for elg på Kvaløya
Kvaløya
og søndre
søndre Ringvassøy,
Ringvassøy, noe
som må
ved endring
endring ii forskriften.
er kommunen
kommunen som
som
og
noe som
må fastsettes
fastsettes ved
forskriften. Det
Det er
utarbeider og vedtar denne forskriften.

Forskriften angir minstearealet for felling av elg i Tromsø. Minstearealet angir arealet som ligger
bak en fellingstillatelse for elg i Tromsø. Som tellende minsteareal regnes skogkledd areal, myr,
og myr
over skoggrensa
skoggrensa som
som henger
henger sammen
sammen med
tellende areal
areal under
under skoggrensa.
skoggrensa. Dyrket
og
myr over
med tellende
Dyrket
mark og annen innmark regnes ikke som tellende areal, ei heller bebygd areal og annet areal
som åpenbart
åpenbart er
er uegnet til jakt.
Minstearealet
er pr
pr ii dag
dag satt
satt til
til 6000
6000 daa
daa ii Tromsø
Tromsø kommune,
unntatt for
området som
som utgjøres
Minstearealet er
kommune, unntatt
for området
utgjøres
av Breivikeiedet og omegn grunneierlag og valdet Ramfjord sams. Der er minstearealet 4000
daa.
daa.
Tromsø kommune mottok 30.12.21 søknad fra bestandsplanstyret for Kvaløya og Søndre
Ringvassøy om en permanent endring av minstearealet for elg, for de valdene som inngår i
bestandsplanområdet,
bestandsplanområdet, som omfatter Kvaløya
Kvaløya og Tromsø kommune
kommune sin del av Ringvassøy.
Til tross for ulike tiltak innenfor de grensene som dagens fastsatte minsteareal setter, så
opplever en
en at
at elgstammen
elgstammen på
og søndre
søndre Ringvassøy
Ringvassøy er
økende. Det
er gode
opplever
på Kvaløya
Kvaløya og
er økende.
Det er
gode
sommerbeiter på
og gode
for elgen.
elgen. Den
viktigste begrensende
faktoren for
for
sommerbeiter
på Kvaløya,
Kvaløya, og
gode forhold
forhold for
Den viktigste
begrensende faktoren
elgbestanden i området er tilgangen på vinterbeite. Vinterbeitingen foregår i all hovedsak i
lavereliggende
lavereliggende strøk, der stor elgtetthet lett
lett kommer ii konflikt
konflikt med
med innbyggere,
innbyggere, trafikk og
landbruk.
Særlig den
den sørøstlige
sørøstlige delen
delen av
av Kvaløya
vinterstid en
av elg.
elg. Kvaliteten
landbruk. Særlig
Kvaløya har
har vinterstid
en høy
høy tetthet
tetthet av
Kvaliteten
på vinterbeitet i Tromsø ble kartlagt i 2020/2021 og viste klart at kvaliteten på vinterbeitet på
Kvaløya er av dårlig, stedvis svært dårlig kvalitet. Dette er ikke en bærekraftig situasjon, og det
er
er det siste årene
årene observert enkeltdyr i svært dårlig kondisjon flere steder på
på Kvaløya.
Kvaløya. Også
Også på
på
Søndre
er det
det mye
mye elg
elg samlet
samlet ii vinterbeiteområdene,
vinterbeiteområdene, og
og også
der er
er det
det stedvis
stedvis
Søndre Ringvassøy
Ringvassøy er
også der
registrert meget dårlige vinterbeiteforhold.
På
og Søndre
Ringvassøy er
elgjakten organisert
organisert ii et
et såkalt
såkalt bestandsplanområde,
bestandsplanområde, dvs
dvs
På Kvaløya
Kvaløya og
Søndre Ringvassøy
er elgjakten
en sammenslutning av elgvald som forvalter elgen felles, gjennom en 5- årig bestandsplan
godkjent
godkjent av
av kommunen.

For å kunne øke uttaket av elg, og slik redusere bestanden og bedre vinterbeitesituasjonen, så
søkte bestandsplanstyret om å redusere dagens minsteareal for Kvaløya og Søndre
Ringvassøy fra
fra dagens 6000 daa, til 3500
3500 daa.
Søknaden fra bestandsplanstyret på Kvaløya ble behandlet av viltnemnda i møte 20.01.22,
20.01.22, og
et forslag om endring av minsteareal ble vedtatt sendt på høring i 4 uker. I høringsdokumentet,
(Vedlegg
1), ble
ble minstearealet
minstearealet for
Kvaløya og
og Søndre
Søndre Ringvassøya
Ringvassøya foreslått
(Vedlegg 1),
for Kvaløya
foreslått redusert
redusert fra
fra dagens
dagens
6000 daa, til 4000 daa.

2
2

Ved høringsfristen var det kommet inn tre uttalelser. (Vedlegg 2,3 og 4)
1.
Andersdal utviklingslag.
1. Andersdal
utviklingslag.
Andersdal utviklingslag hadde ingen merknader til den foreslåtte endringen.
2. Karlsøy kommune:
Karlsøy kommune foreslår at minstearealet på Ringvassøya fortsatt skal være 6000 daa. Dette
begrunnes med at kommunen har en oppfatning av at elgstammen på Ringvassøya, særlig på
Karlsøy
sin del,
del, ikke
er så
så høy
det er
er grunnlag
større uttak.
uttak.
Karlsøy kommune
kommune sin
ikke er
høy at
at det
grunnlag for
for større
Karlsøy
Karlsøy kommune
kommune opererer ii dag
dag med minsteareal
minsteareal på 8000 daa. lagene
Lagene på
på Karlsøy
Karlsøy kommune
sin del av Ringvassøy har i liten grad
grad fyllt
fyllt kvoten de
de siste årene,
årene, og det
det har vært vurdert en
øking
av minstearealet.
ønsker at
at en
en ii større
større grad
skal se
se elgforvaltningen
på Ringvassøya
Ringvassøya ii
øking av
minstearealet. KK
KK ønsker
grad skal
elgforvaltningen på
en helhet. I Karlsøy kommune er det i dag ikke forvaltning gjennom en bestandsplan, men
gjennom
gjennom tildeling til
til enkeltvald. Karlsøy
Karlsøy kommune har ikke
ikke gjennomført
gjennomført vintertellinger de siste
årene,
årene, og har ikke gjennomført
gjennomført beiteregistreringer.
beiteregistreringer. Det
Det ønskes at man evt skal vente med en
en
vurdering av behovet for endring til slike undersøkelser er foretatt.
Tromsø kommunes kommentar:
Karlsøy kommunes innspill tas til orientering.
Tromsø kommune ser likevel behovet for å redusere minstearealet på Tromsø kommunes del
av
av Ringvassøy for å
å oppnå målet
målet om en redusert elgstamme på
på Kvaløya,
Kvaløya, og opprettholder
høringsforslaget.
høringsforslaget.
Det foregår stor utveksling av dyr over Kvalsundet, og bestanden på søndre del av Ringvassøy
er
er vel så et
et resultat
resultat av Kvaløybestanden, som av
av bestanden på
på resten
resten av Ringvassøy.
Ringvassøy. Søndre
Søndre
Ringvassøya har
en relativt
relativt høy
elgbestand sammenlignet
sammenlignet med
med andre
andre deler
deler av
Ringvassøya, og
og
Ringvassøya
har en
høy elgbestand
av Ringvassøya,
har foretrukne vinterbeiteområder som i beiteregistreringene er registrert med stedvis dårlig
kvalitet. Fylkesveien til Hansnes er åsted for mange episoder med elg i veien gjennom
vinterstid,
og flere
påkjørsler registreres
registreres årlig.
vinterstid, og
flere påkjørsler
årlig.

En reduksjon av minstearealet som foreslått, til 4000 daa, gir større spillerom i bestandsplanen
for å øke avskytingen, men en beholder fremdeles muligheten til et tilpasset uttak om det viser
seg at
at det
det ønskede
resultatet oppnås
oppnås innen
planperiode, at
at bestanden
bestanden reduseres
og
seg
ønskede resultatet
innen kommende
kommende planperiode,
reduseres og
stabiliseres på søndre Ringvassøy. Det skal gjennomføres en helikoptertelling av elg på
Ringvassøya ii mars 2022, og resultatet av denne vil være et
et faktabidrag
faktabidrag til utformingen av ny
bestandsplan
for Kvaløya
og Søndre
Søndre Ringvassøy,
Ringvassøy, gjeldende
fra 2022.
2022.
bestandsplan for
Kvaløya og
gjeldende fra
Innspillet tas ikke til følge.
3. Bestandsplanstyret for Kvaløya og Søndre Ringvassøy.
Bestandsplanstyret
er positive
til den
den foreslåtte
endringen av
av minstearealet,
minstearealet, men
mener at
at det
det
Bestandsplanstyret er
positive til
foreslåtte endringen
men mener
er uheldig at det nye gjeldende minstearealet også skal omfatte de to enkeltstående valdene på
Kvaløya, som ikke inngår i bestandsplanområdet.
En bestandsplan
bestandsplan gir
gir mere
mere fleksibilitet i det årlige
årlige uttaket gjennom
gjennom perioden, skrives det, mens
enkeltvaldene i større grad må forholde seg til, og søke å felle det antallet dyr hvert år, som de
hvert år får tildelt av kommunen.
Tromsø kommunes kommentar:
Minstearealet
Minstearealet for
for en art skal fastsettes på grunnlag
grunnlag av beitegrunnlag, bestandstetthet eller
skadepress. Grensene
Grensene mellom
områder med
klare skillelinjer
skillelinjer ii terrenget,
terrenget,
skadepress.
mellom områder
med ulikt
ulikt minsteareal
minsteareal følge
følge klare
eksempelvis større vassdrag, snaufjellstrekninger med videre. Tilsvarende kan kommunen
unntaksvis vurdere differensiert minsteareal mellom områder med vesentlig variasjon i bonitet
og produktivitet.
produktivitet.
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Det foreligger ingen slike skillelinjer eller forskjeller mellom de enkeltstående valdene og
bestandsplanområdet, og kommunen vurderer det slik at det etter forskriften ikke er anledning til
å
å sette ulike minsteareal basert
basert på
på tilhørighet til bestandsplanområde
bestandsplanområde eller ikke.
ikke.
Dette er basert på Miljødirektoratets presiseringer rundt Hjorteviltforskriftens §6 om fastsettelse
av minsteareal for elg, hjort og rådyr i veileder M478-16
Det
Det er
er ikke
ikke heller
heller ønskelig, da hovedgrunnen til at en
en ønsker
ønsker å
å redusere
redusere minstearealet på
Kvaløya er å ha et verktøy for redusere elgstammen. AIie
Alle vald må ta del i denne oppgaven, på
bakgrunn av sitt tellende areal, uavhengig av om valdet er tilsluttet et bestandsplanområde eller
ikke.
ikke.

Fellingstillatelsene i enkeltvaldene bestemmes
bestemmes hvert år
år av kommunen,
kommunen, med
med utgangspunkt i
vedtatt
vedtatt minsteareal, men
men kommunen kan
kan det enkelte år
år minstearealet både
både opp og ned med
inntil
noe som
som gir
rom for
inntil 50%,
50%, noe
gir rom
for å
å fange
fange raske
raske bestandssvingninger
bestandssvingninger begge
begge veier.
veier.
Innspillet tas ikke til følge.

Konklusjon
Konklusjon
Forslaget til om endring av minstearealet for Kvaløya og søndre Ringvassøy vedtas, gjennom
ny
ny forskrift om adgang til jakt
jakt på
på elg i Tromsø kommune.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret
Kommunestyret

Vedlegg
Vedlegg 11 - Høringsbrev og utredning endret minsteareal elg 2022
Vedlegg 2
2 Uttalelse
høringsforslag minsteareal
minsteareal fra
fra Andersdal
Andersdal utviklingslag
utviklingslag
Vedlegg
Uttalelse høringsforslag
Vedlegg 3elg fra
Vedlegg
3 - Horingsuttalelse
Høringsuttalelse minsteareal
minsteareal elg
fra Karlsøy
Karlsøy kommune
kommune
Vedlegg 44 - Merknader til høringsforslag minsteareal fra Kvaløya bestandsplanstyre
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