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Bestandsplaner for hjortevilt 2021-2024 Godkjenning
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Fremlagte bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy godkjennes med følgende
endringer i avskytingsplanene
 Kvotene i avskytingsplanen for Inderøy- og Sandvollan grunneierlag økes gradvis med
henholdsvis 5, 10 og 15 dyr pr år i perioden 2022 – 2024.
 Kvotene i avskytingsplanen for Røra Grunneierlag økes med 5 dyr pr år i 2023 og
2024.
 Kvotene for Mosvik Utmarkslag godkjennes med en årlig avskyting på inntil 90 dyr.
2. Avskytingsplanene for hjort godkjennes for alle områdene.
3. Ordningen med kvotefri Rådyrjakt videreføres for all rådyrjakt i Indrøy.

Bakgrunn
Inderøy kommune har mottatt 3 bestandsplaner for hjortevilt. Planene er utarbeidet for perioden
2021-2024 (4 år) og baserer seg på bestandsplanområder godkjent i 2017.




Mosvik Utmarkslag (hele gamle Mosvik kommune)
Inderøy Grunneierlag og Sandvollan Grunneierlag (felles plan)
Røra Grunneierlag (Inkluderer Salbergdalen Utmarkslag og Koa)

Avskytingsplan for perioden 2021-2024
Planomr.
/
Årst.
2021
2022 2023
Mosvik Utmarslag
90
90
90
Sandv./Inderøy Gr.lag
74
74
74
Røra Grunneierlag
20
20
20
Sum
184
184 184
Målsetting for hjorteviltforvaltningen i Inderøy:

2024
90
74
20
184

200 046 da
108 700 da
30 683 da






Det skal bygges opp bærekraftige hjorteviltbestander
Reduksjon – med 0-visjon – for elgpåkjørsler på veg og jernbane
Reduksjon i beiteskader på granskog
Beite- og tråkkskader på dyrket mark skal være innenfor et akseptabelt nivå

Bærekraftige hjorteviltbestander innebærer uttak av små og svake individer for å øke vektene på alle
kategorier dyr. Større dyr høyner verdien på jakta. Det bør være høyt uttak av unge dyr.
0-visjon for påkjørsler på veg og jernbane innebær en generell reduksjon av elgstammen, uttak av dyr
som oppholder seg ved veg og jernbane samt rydding av skog langs veg og jernbane for å flytte
elgens oppholdsområder og matfat bort fra trafikkårene.
Tilpasning av elgstammen til vinterbeitene i utmarka innebærer økt aktivitet i skogbruket, med
målrettet ungskogpleie, spare ROS-artene (rogn, osp og selje) i skog og utmark, lav toleranse for
elgbeiting på produktiv skog og lav toleranse for elgskader på forlager (rundballer).
Reduksjon i beite og tråkkskader på dyrket mark innebærer at avskytingen må vris i retning av dyr
som i hovedsak oppholder seg og beiter på dyrket mark.
Lovgrunnlaget
Hjorteviltforskriften av 08.01.2016 nr. 12, §§12-14 omfatter bestemmelser og krav knyttet til
forvaltningen av hjorteviltet i bestandsplanområder. §15 stiller krav til innhold i bestandsplan for elg
og hjort og §16 stiller krav til godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort
Kommunen skal behandle søknader om godkjenning av bestandsplanene innen 15 juni.
Utviklingen i elgstammen i kommunen
Oversikten over felte dyr for perioden 2013-2020 viser en klar tendens til at elgstammen gradvis har
blitt redusert i antall. Fra at det ble felt 253 dyr i kommunen i 2014, er antallet fellinger redusert til
165 dyr de to siste årene. Den mest markante nedgangen i stammen har vært i Mosvik, hvor antallet
skutte dyr er halvert de siste 8 årene. Men også Røra grunneierlag og i noen grad Inderøy- og
Sandvollan grunneierlag opplever at stammen er noe redusert.
Elgfellinger i Inderøy kommune siste 8 år
Planomr./årstall 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inderøy/Sandv.
99 106 98
93
86
84
82
86
Røra
21
27
26
25
32
22
24
15
Mosvik
121 120 105 95
90
80
59
64
Sum
241 253 229 213 208 186 165 165

Sett elgstatistikken for Inderøy viser også at stammen inneholder en stadig større andel små dyr.
Også denne utviklingen er mest fremtredende på vestsiden av Skarnsundet, med stadig lavere vekter
på kalver og produksjonsdyr.
Vurdering
Reduksjonen i elgstammen i kommunen har vært positiv med hensyn til kommunenes målsetting
med elgforvaltningen, jf. målene for hjorteviltforvaltningen i Inderøy. Men fortsatt er det noen
områder som sliter med beitende elg på innmark. Dette siste er særlig fremtredende på grasarealer
nært større skogteiger på Sandvollan og Inderøy. Skader på lagret for (rundball) og potetåker har
vært nærmest fraværende de siste 3 år. Beiteskader på skog er også betydelig redusert de siste
årene, og det er igjen mulig å se furuplanter som får stå i fred for elgen. Skader på granplantinger er
sjelden å se, og forekommer stort sett i områder der elgstammen er stor vinters tid.

Hjorteviltpåkjørsler på veg og jernbane er også betydelig redusert de siste årene. Mindre elg og stor
innsats knyttet til rydding langs offentlig veg har bidratt til gode resultater, særlig på de mest
påkjørsels utsatte vegstrekningene.
De fremlagte bestandsplanene har tatt hensyn til at elgstammen er redusert, og har lagt frem
avskytingsplaner som konkluderer med et lavere uttak enn ved forrige planperiode (2017-2020).
Fra et forvaltningsmessig synspunkt er det mye som tyder på at avskytingsplanene for Inderøy/Sandvollan grunneierlag og Røra grunneierlag tar litt for lite høyde for en eventuell vekst i stammen.
Med en reduksjon i kvotene, sammenlignet med fellingsresultatet de siste 8 år, kan bestandsmessige
endringer skje fort og det er greit å ha tatt høyde for muligheter til å øke avskytingen, særlig på
slutten av planperioden. Det er derfor å anbefale at avskytingsplanene for Røra Grunneierlag og
Inderøy-/Sandvollan grunneierlag legger inn en gradvis økning av kvotene mot slutten av
planperioden. For Inderøy-/Sandvollan grunneierlag foreslås en gradvis økning med 5 dyr pr. år,
mens Røra grunneierlag kan øke kvotene i sin plan med 5 dyr for 2023 og 2024.
På vestsiden av Skarnsundet, har nedgangen i elgstammen vært langt mer markant, og kvotene i
avskytingsplanen for Mosvik utmarkslag har nok tatt tilstrekkelig høyde for en vekst i stammen.
Endret avskytingsplan for 2021-2024
Planomr.
/
Årst.
2021
2022 2023
Mosvik Utmarslag
90
90
90
Sandv./Inderøy Gr.lag
74
79
84
Røra Grunneierlag
20
20
25
Sum
184
189 199

2024
90
89
25
204

Hjortestammen i Inderøy er stort sett knyttet til Mosvik utmarkslags områder. Hjortestammen er
foreløpig liten, men er lokalt i vekst. Det er viktig at man har kvoter som gir handlingsrom, om
veksten i stammen skulle tilta.
Rådyrstammen i Inderøy er stor, og praksisen med kvotefri jakt må videreføres. Fra et
forvaltningsmessig synspunkt er det ønskelig at uttaket av rådyr økes.
Konklusjon
Se forslag til vedtak

