
Handlingsplan for viltforvaltning 2021- 24 

1 

 

 
 

Handlingsplan for viltforvaltning. 
2021- 24. Øvre Namdal. 
 

 

 

 
 

 

 

Namsskogan 

Røyrvik 

Lierne 

 

 

 

 

 

 

 



Handlingsplan for viltforvaltning 2021- 24 

2 

 

1 Innledning 
Øvre Namdal består av kommunene Lierne, Røyrvik og Namsskogan, og har et totalareal på om lag 6000 km2. 

Faunaen er svært artsrik, med en rekke pattedyrarter og et stort antall fuglearter. Fjellreven finns i området og 

yngler enkelte år. Arealkrevende arter som bjørn, gaupe og jerv observeres jevnlig. Skog- og fjellandskapet gir 

gode biotoper for våtmarksfugler, ugler og rovfugl. Artsrikdommen skyldes delvis at utbredelsesområdene for 

østlige og vestlige arter, og nordlige og sydlige arter møtes i Lierne. 

 

Viltet er en viktig ressurs med et stort potensial for opplevelses- og næringsverdi, og bør 

derfor forvaltes på en framtidsrettet måte. Dette krever at en har god kunnskap om de ulike 

artene når det gjelder bestandsstørrelse og utvikling, samt krav til leveområde og faktorer som 

påvirker de ulike artene.  

 

 

 

 

Kommunene har ansvar for å forvalte naturmangfoldet. Dette innebærer at kommunen har et 

helhetlig ansvar når det gjelder å forvalte viltet og dets leveområde. 

 

Et at hovedmålene med handlingsplanen er å prioritere hvilke områder eller tema hvor det bør  

settes inn en innsats, og hvilke konkrete tiltak som må gjennomføres. Planen er også 

kommunenes overordnede plan for hjorteviltforvaltningen jf. Hjorteviltforskriftens § 3:  

Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er 

åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om 

beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget 

av viltulykker på veg og bane. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2016-01-08-12/§3
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2. Sentrale tema i viltforvaltningen 

 

2.1 Det kommunale viltfondet (Forskrift om kommunale viltfond m.m.) 

Det kommunale viltfond er opprettet med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og 

fellingsavgift for elg og hjort. Formålet med viltfondet, jf. Forskriftens § 1, er å skape 

økonomisk grunnlag som skal støtte opp om viltforvaltninga ved å bidra med ressurser til 

kunnskap, organisering, fallvilt, og skader på jord- og skogbruk. Viltnemnda i Lierne, 

Formannskapet i Røryrvik og Formannskapet i Namsskogan er myndighetene for viltfondene.  

 
2.2 Biologisk mangfold (Naturmangfoldloven) 
Med biologisk mangfold menes det omfanget av variasjonen i ulike arter i naturen. Innenfor 

de ulike arter er det også en genetisk variasjon. Jo større denne variasjonen er, jo bedre rustet 

står arten til å overleve endringer i livsmiljøet. De ulike artene har ulike krav når det gjelder 

livsmiljøet (biotopen/habitatet). Derfor er det viktig med et mangfold av naturtyper for å 

kunne opprettholde livskraftige bestander og et variert dyreliv. 

 

Ved å fokusere på viltforvaltning, de jaktbare artene, gir det ikke bare fordeler på disse 

spesifikke artene, det vil også komme øvrige arter, og naturmangfoldet til gode. Ved å 

fokusere på viltets leveområder gjennom en aktiv arealforvaltning vil dette også føre til areal 

for artsmangfoldet og økologiske prosesser blir ivaretatt. 

 

2.3 Skogbruk (Lov om skogbruk) 
Siden skogen er leveområde for en lang rekke viltarter vil ulike tiltak i skogbruket påvirke 

viltet på ulike måter. Gjennom de valg og prioriteringer som foretas kan det oppstå en rekke 

interessekonflikter. Bygging av skogsbilveier kan medføre at en større del av skogen blir 

økonomisk drivbar, og åpne skogsbilveier gir økt tilgang til naturen for allmennheten. Dette er 

positive effekter, men bygging av skogsbilveier kan også ha negative sider. Viktige 

leveområder kan bli fragmentert, økt ferdsel kan gi økt forstyrrelse av viltet, og økt tetthet av 

skogsbilveier kan gi økt jakttrykk. 

 

Det moderne skogbruket (flatehogst/bestandsskogbruk) er ved siden av innføringen av rettet 

avskytning den enkelte årsaken som har ført til den store økningen i elgbestanden. Dette 

skyldes at det gjennom det moderne skogbruket produseres store mengder «elgmat». Dette er 

positivt for rettighetshaveren som har fått en stor høstbar ressurs, men har også medført noen 

utfordringer. Greier man ikke å balansere elgbestanden på et riktig nivå i samsvar med 

mattilgangen vil det kunne oppstå problemer med store beiteskader på skogen. I tillegg vil 

tette bestander av elg kunne føre til økt antall trafikkulykker med store menneskelige- og 

materielle kostnader. 

 

En av dagens utfordringer er at det på 70- og 80- tallet ble hogd mye skog. Dette gav mye 

areal med hogstflater med mye næring til elgen. I dag er disse arealene vokst opp, 

skogavvirkningen har avtatt, og det er mindre mat tilgjengelig på grunn av at det er mindre 

https://lovdata.no/forskrift/2011-05-15-537
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/lov/2005-05-27-31
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hogstflater tilgjengelig. Dette gjør at kommunene bør vurdere behovet for å gjennomføre 

elgbeitetakster. 

 
2.4 Ringvirkninger av arealinngrep 
 

Alle arealinngrep i utmarka påvirker viltet i 

forskjellig grad. I denne sammenhengen er det 

viktig også å se på ringvirkningene av våre 

inngrep i vilthabitatene. Dette kan eksempelvis 

være en, hogstflate, nye kraftlinjer og veier, 

hyttefeltutbygging. Den direkte innvirkninga vil 

være at et forholdsvis lite areal blir beslaglagt for 

viltet, og dermed ikke har den store effekten på 

viltbestandene. Ringvirkningene kan få mye 

større effekt, ved at det blir en dramatisk økning i 

menneskeligaktivitet, ved for eksempel ved et 

nytt hyttefelt. Dette kan videre føre til mer avfall. 

Mer avfall kan gi mer smårovvilt (se pkt 2.6), 

som deretter vil føre til en økning i predasjon på 

småviltet. Dette viser at en viktig del av 

viltforvaltningen skjer gjennom 

arealforvaltningen i kommunen. 
Foto: Peter Sundvik. 

Det er derfor viktig at det i alle arealomdisponeringssaker fokuseres også på viltet og dets 

krav til leveområder.  

 

2.5 Friluftsliv 
Generelt skaper ikke den frie ferdselsretten i utmark konflikter i forhold til viltet, men i 

viktige hekke- og yngleområder kan ferdsel være et problem (spesielt for skye arter i 

våtmarksområder). 

 

Løshunder kan gjøre stor skade i yngle- og hekketiden for flere arter og for hjorteviltet under 

tunge snøforhold. Derfor er det viktig at båndtvangsbestemmelsene overholdes. 

 
2.6 Småvilt 
Den store hjorteviltbestanden har også fått mye oppmerksomhet av viltforvaltningen, da disse 

ressursene representerer vesentlige større verdier enn småviltet som ofte har kommet i andre 

rekke. Småviltforvaltning innbærer flere momenter, men i første rekke er det selvfølgelig 

selve bestandene og deres leveområder som skal forvaltes riktig for å sikre et høstbart 

overskudd. Noe som er i tråd med Viltlovens formål: at "naturens produktivitet og artsrikdom 

bevares".  

 

Med fokus på arealplanlegging som ivaretar småviltartenes behov til leveområder, sikrer man 

grunnlaget for småviltbestandene. Fra kommunenes sin side er det ønskelig å drive en 
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arealplanlegging og forvaltning som tar hensyn til også småviltartenes leveområder og behov, 

for å sikre beskatningsverdige bestander i fremtiden. Dette kan være seg ved hjelp av 

arealplanlegging og stimulering i gode tiltak og prosjekt. Øvre Namdal ønsker også være en 

støttespiller og «sparringspartner» med Fjellstyrene og andre grunneiere i 

småviltforvaltningen. Herunder med ønske om gode småviltbestander og tilgjengelige 

jaktområder. 

 
Data fra Hønsefuglportalen. Oppgang i estimert rypebestanden de siste årene i Lierne og Namsskogan. Røyrvik 

begynte med rypetaksring først i 2018, det er derfor vanskelig å si noe om utviklinga her, men resultatet viser 

høy tetthet. 

 

Smårovvilt. 
Med smårovvilt menes i første rekke arter som rev, mår, mink, røyskatt, grevling og 

kråkefugl. Smårovviltbestandene i dag, er høye, og har siden reveskabb - perioden på 80- 

tallet, vokst. Noe som går på bekostning av de populære viltartene som rype og skogsfugl. 

Rødreven og måren er de som står for mesteparten av reirpredasjonen på skogsfugl og rype. I 

kameraprosjektet på hønsefuglreir ble det vist at opp til 70 % av rype- / skogsfuglreirene ble 

predatert. Av disse sto reven for halve predasjonen, mens mår og kråkefugl kom på 2. og 3. 

plass. (Moa et al 2011). Utfordringen med å klare å holde rype- og skogsfuglbestandene på et 

akseptabelt nivå, er derfor strekt knyttet til bestandssituasjonen hos smårovvilt. 

 

Bestanden av smårovvilt er videre nært knyttet til hvordan vi bruker utmarka. Menneskelig 

aktivitet i skog og fjell av forskjellige typer gir nesten utelukkende positiv effekt på 

bestandene av «generalistene» som mange av disse smårovviltartene er. Dette kan forklares 

ved at med økt menneskelig aktivitet, betyr økt næringsgrunnlag for slike generalister, fordi 

flere mennesker i et område fører ofte til mer avfall (slakteavfall, matavfall etc.), og åpning av 

landskapet (hogst, hyttefelt, veier, kraftlinjer) som igjen fører til at et område får flere 

generalister som tar egg og byttedyr. Med tanke på arealplanlegging og avfallshåndtering gir 

dette utfordringer fordi det ofte kommer i konflikt med store økonomiske interesser som 

overskygger bakdelen ved at det blir mere predatorer.  

 

Det er en utfordring for forvaltningen å klare å stimulere til å øke uttaket av smårovvilt. 

Lierne kommunen har derfor sammen med Fjellstyrene i Lierne, private grunneiere og jegere 

satt i gang en ordning; JaktiLierne: 

https://honsefugl.nina.no/Innsyn/
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Jaktilierne er et samarbeidsprosjekt mellom jegere, private grunneiere, Fjellstyrene i Lierne 

og Lierne kommune der våre mål er å: 

- Forenkle og forbedre grunneierorganisering for jakt og fangst av smårovvilt.  

- Gjenskape status, kunnskap og kultur omkring jakt og fangst av rev og mår.  

- Legge til rette for mer effektiv og intensiv jakt på smårovvilt. 

- Begrense «menneskeskapte» matkilder til smårovviltet.  

- Måle effekt av tiltakene gjennom forskning.  

 

 
Resultat fra sportaksering av rev og mår 2015-20 i Lierne. Tabellen er et uttrykk for tetthet av artene. 

 

Øvre Namdal ønsker å bidra i tilsvarende opplegg i Røyrvik og Namsskogan. For at dette skal 

lykkes er samarbeid mellom flere aktører svært viktig. Her er det mulig å dra erfaringer fra 

JaktiLierne, både med tanke på organisering, aktivitet involvering av viktige aktører. 

 

2.7 Hjorteviltforvaltning (Hjorteviltforskriften). 
Kommunene skal vedta målsetninger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr. 

Disse målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, 

skader på innmark og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. Denne 

handlingsplanen skal innholde en handlingsdel der disse målene, samt tilhørende tiltak, 

fastsattes. Handlingsplanen vil dermed være styrende for hvordan bestandsplanene i valdene 

utarbeides. Handlingsplanen er derfor viktig for å kunne forvalte hjorteviltet på en best mulig 

måte, for å ivareta biologisk mangfold, og begrense interessekonflikter. 

 

Skrantesjuke CWD 

Sykdommen CWD, som nå har fått det norske navnet skrantesyke, ble påvist i Norge våren 

2016. Den er aldri funnet i Europa før. Skrantesyke kan ramme hjortevilt, og symptomer er 

blant annet avmagring og unormal oppførsel. Smitteoverføringen mellom hjortevilt kan skje 

https://lovdata.no/forskrift/2016-01-08-12
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gjennom direkte kontakt, eller gjennom miljøet, for eksempel via beite, spytt og urin. 

Sykdommens opprinnelse i Norge er ukjent. Kommunen i Lierne –regionen er på 2020 pålagt 

prøvetaking av alle fallvilt eldre enn 1 år, alle felt hjortevilt eldre enn 1,5 år. Øvre Namdal 

ønsker å bidra i kartleggingen og forhåpentlig med bekjempelsen av skrantesjuke. 

 

Elg 
Siden 1970- tallet har elgbestanden i landet økt betydelig i omfang. Dette er også tilfellet i 

Øvre Namdal, og er kanskje det viltet som bidrar, eller har mest potensiale, til å gi den største 

verdiskapninga i utmarka. Hovedårsakene til veksten i elgbestanden er bestandsskogsdrifta og 

målretta avskytning. I deler av landet representerer elgen en trussel for det biologiske 

mangfold (BM), og skogbruksressursene, ved at større områder blir beitet hardt av en stor 

elgbestand.  

En stor andel (opptil 80 %) av elgen i Øvre Namdal trekker mellom vinter og sommerbeite. 

Dette har betydning for forvaltninga. I Lierne og Røyrvik trekker mye av elgen østover til 

Sverige på vinterhalvåret, mens i Namsskogan går sommer/ vintertrekket nord/sør. Se hvite 

piler i skissa nedenfor. Trekkelg viser at det er behov for godt samarbeid mellom kommuner 

for sikre en god forvaltning. 

 

 
NINA- rapport 588: Skisse over de mest fremtredende trekkretningene og lengste trekkene som ble observert hos 

GPS-merka elg. Hvite piler viser trekkretning fra vinteroppholdsområder til sommeroppholdsområder. Hvite 

piler kan angi en eller flere individer, og ikke alle individer går hele distansen langs en trekkrute. 

 

Bestanden - dagens status. 
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Øvre Namdals elgbestand, felt elg pr. jegerdagsverk, har det siste 10- året en økning i hele 

området. Se figurer nedenfor. Stiplete linjer viser om det er økende eller minkende trend i 

dataene. For å følge elgbestandens utvikling og de konsekvenser dette medfører har vi flere 

parametere som kan overvåkes.  

 

 

 
Felt elg pr jegerdagsverk er indeksen som gir et greit bilde på bestandsstørrelse og dens utvikling. 

 

Næringsgrunnlaget 

Næringsgrunnlaget bestemmer hvor stor elgbestand kan være. Misforhold mellom 

næringsgrunnlaget og bestandsstørrelsen kan ofte føre til dårligere produksjon og kondisjon. 

Slaktevekt, spesielt på kalv, og produksjonsratene er derfor viktige som indikatorer på om 

næringsgrunnlaget står i forhold til bestandsstørrelsen.  
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I Lierne ble det i 2018 gjennomført elgbeitetakst som viste at høst- og vinterbeitene er 

overbeitet. Det må vurderes om beitetakseringer er aktuelt i Røyrvik og Namsskogan i 

planperioden. 

 

Produksjonsrater 

Det er Sett kalv pr ku og Sett kalv pr kalvku (tvillingraten) som er parameterne på 

produksjonen i bestanden. Disse to parameterne er (sammen med slaktevekt på kalv) de som 

responderer tidligst på endringer i bestanden. En nedgang i produksjonsratene over tid kan 

ofte være et uttrykk på misforhold mellom bestandsstørrelse og næringstilgang. 

Status i alle tre kommunen er at produksjonen går ned: Færre kyr med kalv og færre kyr med 

tvillinger. Tiltak som kan bidra til å snu denne utviklingen vil bli prioritert i denne perioden. 

(figurer skal oppdateres) 

 

 

 
Settkalv pr ku og «tvillingraten» i Øvre Namdal. Utviklingen er nokså lik i alle tre kommunene. Nedadgående. 
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Slaktevekter 

Slaktevekter på kalv er den faktoren som først responderer på endringer i bestanden. 

Mattilgang og tilgangen på gode avlsdyr er oftest styrende for kalvenes slaktevekter over en 

lengre periode. 

Status i alle tre kommunen er at slaktevektene på kalv går ned. Figuren under for hele Øvre 

Namdal sier det samme: 

 
Slaktevekt kalv i Øvre Namdal.  

 

Kjønnsfordelingen. 

Det er viktig å ha en stor nok andel store / eldre okse i en elgbestand. Dette fører til at deres 

gode gener videreføres. For liten andel store / eldre okser vil fører til at elgkyrne kommer 

senere i brunst, og kalvene blir født senere på våren/sommeren, og får kortere vekstperiode 

før vinteren. Det er derfor hensiktsmessig å sette seg mål for kjønnssammensetningen (sett ku 

per okse) i kommunens elgbestand. Forskninga viser at en sunn kjønnsammensetning har en 2 

kyr pr okse eller lavere. Status i alle tre kommunen er at det er en god kjønnsfordeling med 2 

kyr pr okse eller lavere. Dette med unntak i Namsskogan og Lierne de siste årene, hvor det 

har vært en økende trend. 
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Rådyr 
Bestanden. 

I Øvre Namdal er det små lokale bestander av rådyr i områder med dyrkamark. 

Rådyrbestanden reguleres hovedsakelig av predasjon og klimaet i området, og lite av jakt. Det 

er derfor få forvaltningsmessige tiltak for rådyrbestanden som er aktuelle i Øvre Namdal. 

 

Hjort 
Bestanden. 

Det forekommer spredte individer og grupper med hjort i Øvre Namdal, og bestandene øker 

sakte men sikkert. For å kunne jakte på en bestand må det, ifølge Naturmangfoldloven, være 

et høstingsverdig overskudd. Pr dags dato blir hjort dokumentert i sett- hjortsystemet der det 

er åpnet for jakt, og i sett- elg- systemet der det ikke er jakt. Hovedsakelig er det ønskelig å 

holde bestanden på et lavt nivå. 

 

Hjortevilt og Trafikk 

Lierne og Røyrvik har få hendelser med trafikkulykker der hjortevilt er innblandet. Dette er 

det ønskelig å fortsette med, herunder ved å ivareta et bestandsnivå som hensyntar 

problemstillinga, samt iverksette rettede tiltak (f. eks. vegrydding) dersom dette er nødvendig.  

I Namsskogan bidrar E6 og jernbane med betydelige omfang av viltpåkjørdsler. Se tabell 

nedenfor. I forrige planperiode var den årlige irregulære avgangen på elg i gjennomsnitt 26 % 

av jaktuttaket. Dette har betydning for bestanden, og for hvordan den kommunale forvaltninga 

utøves. Det er også viktig med godt samarbeid med nabokommuner, og med sentrale etater på 

veg og jernbane. 
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Irregulær avgang av elg i Namsskogan 2017-2020. Hentet fra Hjorteviltregistert. 

 

2.8 Bever. 
Beverbestanden i Øvre Namdal er livskraftig. I dag er den ikke et spesielt etterspurt 

jaktobjekt, men det virker som interessen er økende. Beveren blir av flere ansett som en 

potensiell skadegjører på skog og veg, da den ved sin oppdemming kan forårsake 

oversvømmelse av større og mindre områder. Beveren har helt klart et potensial som 

ettertraktet jaktobjekt, da det er jakttid når brorparten av annet vilt er fredet. Øvre Namdal 

ønsker å ha en beverbestand som er bærekraftig i økologisk, økonomisk og samfunnsmessig 

forstand.  

 

 

 

3. Mål - og tiltaksdel 
Målene i denne delen skal si noe om hva vi ønsker med viltressursene i kommunen i fremtiden. 

Tiltak er de arbeidsoppgavene vi skal utføre for å nå de målene vi setter oss. Det er viktig at vi setter oss 

konkrete og målbare mål, og benytter som av tiltak som er fysiske og praktisk gjennomførbare. 

 
Overordnet mål: Det skal hele tiden tilstrebes en fakta og kunnskapsbasert forvaltning av 

viltressursene 

 

3.1 Kommunale viltfond.
Mål for det kommunale 

viltfondet i Lierne 

Måltall Tiltak 

Forvalte viltfondet med 

sikte på god 

viltforvaltning og 

stimulere til gode tiltak. 

Opprettholde kr 300 

000,- i buffer ved 

utgangen av 

planperioden 

- Drifte i henhold til vedtekter til det 

kommunale viltfondet. 

- Drifte den kommunale fallvilt- og 

ettersøksordningen 

- Lage en årlig plan for 

disponering/bruk av 

viltfondsmidler. 

- utdanne kom. Ettersøkspersonell 

- Øke fellingsavgifta til  
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       - kr 550 for voksen elg 

       - kr 330 for elgkalv 

Mål for det kommunale 

viltfondet i Røyrvik: 

  

Forvalte viltfondet med 

sikte på god 

viltforvaltning og 

stimulere til gode tiltak. 

 - Drifte den kommunale fallvilt- og 

ettersøksordningen 

- Bidra i gode viltforvaltningstiltak 

dersom det er økonomi til dette. 

- Maks sats på fellingsavgiftene 

Mål for det kommunale 

viltfondet i Namsskogan 

  

Forvalte viltfondet med 

sikte på god 

viltforvaltning og 

stimulere til gode tiltak. 

 - Drifte den kommunale fallvilt- og 

ettersøksordningen.  

- Utarbeide vedtekter for viltfondet 

- Bidra i gode viltforvaltningstiltak 

dersom det er økonomi til dette. 

- Maks sats på fellingsavgiftene 

 

 

3.2 Småvilt 
Mål for småviltbestanden 

Øvre Namdal 

Mål for planperioden Tiltak 

Legge til rette for at 

småviltet kan opprettholde 

høstingsverdige bestander, 

ved å praktisere en 

forvaltning som ivaretar:  

- småviltets krav til 

leveområder, 

- høstingsverdig overskudd 

som grunnlag for 

tradisjonell verdiskaping. 

- Samarbeid mellom 

kommunen og grunneiere. 

 - Legge til rette for å 

opprette/utvikle «smårovvilt- 

prosjekt» i regionen. 

 

Mål for 

småviltforvaltnigen 

Namsskogan 

Mål for planperioden  

 - 100 % oppslutning blant 

aktuelle aktører. 

- Utarbeide konkrete 

målsetninger for 

småviltforvaltningen i 

samråd med aktuelle aktører. 

- Legge til rette for å 

videreføre og utvikle 

«smårovvilt- prosjekt» i 

kommunen 
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Mål for 

småviltforvaltnigen 

Lierne 

Mål for planperioden Tiltak 

 - 0,1 mårspor/km/spordøgn 

(snitt i perioden) 

- 0,3 revspor/km/spordøgn 

(snitt i perioden) 

 

- minimum 20 ryper /km2 

(snitt i perioden, linjetaksert 

estimert bestand før jakta, 

datakilde Hønsefuglportalen, 

Fjellstyrene i Lierne) 

 

- I Lierne stimuleres det med 

kr 60 000 i året til JaktiLierne  

 

- Bidra i relevante tiltak, og 

kurs: 

- Utrede forebyggende 

tiltak som motvirker 

skade fra hare på 

rundballager. 

 

Med tanke på tiltak i småviltforvaltningen kan dette eksempelvis være tiltak som retter seg 

mot skogbruket, smårovvilt, viltpleie og reguleringer m. m. Disse tiltakene må være målbare 

og konkrete slik at effekten av tiltakene er merkbare og gjennomførbare. Noe som krever at 

aktørene (grunneiere, jegere, skogbruket, kommunen m..m.) er med på å utarbeide og benytte 

seg av disse, og at det er rutiner for samarbeid, gjennomføring, utforming og vurdering av de 

ulike tiltakene, og deres effekt på småviltet.  

 

 

3.3 Hjortevilt 
Mål for elgbestanden i 

Øvre Namdal 

Mål Tiltak 

Øvre Namdal ønsker å ha en 

sunn og bærekraftig 

elgbestand med hensyn til: 

- Bestandsutvikling 

- Rettighetshavere 

- Jegere 

- Natur 

- Samfunn 

- Næring 

Dette innebærer god 

kondisjon og sunne 

produksjonsrater. 

- Stanse de negative 

trendene i 

produksjonsratene og 

slaktevektene. 

 

- Økt grad av 

ansvarliggjøring av vald, 

grunnere og jegere 

 

- Økt grad av 

bestandsplanbasert 

forvaltning i områder med 

retta tildeling. 

 

 

Tilstrebe kunnskapsbasert 

forvaltning og overvåke 

bestanden ut fra den 

kunnskapen som foreligger. 

 

Videreføre og utvikle god 

oversikt og struktur på vald- og 

bestandsplannivå ved å: 

- opprette valdkart 

- ajourholde vald- godkjennelser 

- lære opp/informere 

valdansvarlige og jaktledere i 

bruk av hjorteviltregisteret. 

Skrantesjuke CWD Øvre Namdal skal bidra til 

at kunnskap om 

skrantesjuka blir best 

Samle inn data fra skutt elg og 

fallvilt. 
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mulig, herunder med tanke 

på å forhindre spredning og 

gjennomføre bekjempelse 

av sykdommen. 

 

 

Mål for elgbestanden i 

Røyrvik 

Måltall for planperioden 

(gj.snitt) 

Tiltak 

Bestandsstørrelsen Felte elg jegerdag: 0,08 Justere avskytningen slik at 

bestanden holder seg stabil.  

Produksjonen Sett kalv pr ku: min. 0,7 

Sett kalv pr kalvku: min 1,3 

 

Kondisjonen Slaktevekt kalv: min. 65 kg  Alle elger skal veies hele for å 

få et bedre datagrunnlag. 

Kjønnsfordeling Sett ku pr okse: maks 2  

 

Mål for elgbestanden i 

Lierne 

Måltall for planperioden 

 

Tiltak 

Bestandsstørrelsen Felte elg jegerdag: få 

bestanden ned mot 0,05 ila 

perioden. 

Justere avskytningen med sikte 

på å redusere bestanden. Årlig 

tildeling bør være rundt 550 dyr 

eller mer. 20 % ku i uttaket. 

Tiltakene skal evalueres årlig. 

Produksjonen Sett kalv pr ku: min. 0,7 i 

snitt. 

Sett kalv pr kalvku: min 1,3 

i snitt. 

 

Kondisjonen Slaktevekt kalv: Få vektene 

opp mot:  

- 70kg hann 

- 65 kg hu 

Alle elger skal veies hele for å 

sikre et godt datagrunnlag. 

Kjønnsfordeling Sett ku pr okse: maks 2 20 % ku i uttaket 

 

Mål for elgbestanden i 

Namsskogan 

Måltall for planperioden 

(gj.snitt) 

Tiltak 

Bestandsstørrelsen Felte elg jegerdag: 0,07 - Justere avskytningen slik at 

bestanden holder seg stabil.  

- Skaffe finansiering til, 

og gjennomføre en 

beitekartlegging. 

Produksjonen Sett kalv pr ku: min. 0,6 

Sett kalv pr kalvku: min 1,2 

 

Kondisjonen Slaktevekt kalv: Få vektene Alle elger skal veies hele for å 
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opp mot: 65 kg  få et bedre datagrunnlag. 

Kjønnsfordeling Sett ku pr okse: maks 2  

 

 

Mål for rådyrbestanden i 

Øvre Namdal. 

Mål Tiltak 

Rådyrbestanden i kommunene 

skal være levedyktig og ha et 

høstingsverdig overskudd. 

 - følge opp fellingsstatistikk for å få 

oversikt over bestandens utvikling. 

 

 

Mål for hjortebestanden i 

Øvre Namdal 

Mål Tiltak 

Hjortebestanden i kommunene 

skal være lav, men levedyktig, 

og ha et høstingsverdig 

overskudd 

 

Åpne for jakt på 

hjort i alle 

områder som har 

en 

høstingsverdig 

bestand. 

- Nøktern åpning av hjortejakt i områder 

uten jakt der det er mulig og ønskelig. 

- Overvåke hjortens utvikling ved hjelp 

av Sett- hjort. 

 

Mål for bever i Øvre Namdal Måltall Tiltak 

Opprettholde en bærekraftig 

beverbestand 

 - Forvalte beveren gjennom tradisjonell 

jakt. 

 

 

Mål for Trafikk og hjortevilt Mål Tiltak 

Opprettholde en lav avgang 

som følger av trafikkulykker 

og påkjørsel.  

Opprettholde det 

lave 

skadeomfanget i 

Røyrvik og 

Lierne, redusere 

skadeomfanget i 

Namsskogan. 

- Stabilisere eller desimere bestanden. 

- Få en oversikt over om det er områder 

som utpeker seg med mye viltpåkjørsel. 

- sette inn forebyggende tiltak mot 

viltpåkjørsler der det er behov. 

- Videreføre praksis med registeringer 

og tiltak som er gjort for å redusere 

påkjørdsel på jernbane og E6 i 

Namsskogan 

- Få jernbanen til å varsle kommunen 

når de kjører på hjortevilt. Dette er 

fraværende i dag. 

- Sørge for at rettighetshaver rydder 

toglinja for lauvvirke. 

- Videreutvikle samarbeidet mellom 

Grong og Namsskogan kommune. 
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Økonomiske virkemidler Tidspunkt Beskrivelse/detaljer 

Driftstilskudd til 

bestandsplanområder i 

Røyrvik 

Årlig Utrede ordning for å utbetale et 

driftstilskudd på kr 75 pr tildelte elg til 

bestandsplansområdene. Tilskuddet 

utbetales automatisk. Utredningen må 

avklare om dette driftstilskuddet vil 

bære seg økonomisk for viltfondet før 

det iverksettes. 

Driftstilskudd elgvald i 

Lierne. 

Årlig Alle elgvald får kr 125 pr. felte elg i 

årlig driftstilskudd, basert på foregående 

års fellingsresultat.  

Tilskuddet utbetales automatisk uten 

søknad. 
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Vedlegg: 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter for viltfondet i Lierne kommune 
§ 1. Offentlige fellingsavgifter for elg, tilskudd fra statlig viltfond og fondets årlige 

avkastning skal i sin helhet tilføres fondet. 

 

 

§ 2. Størrelsen på de offentlige fellingsavgiftene skal fastsettes gjennom 

budsjettarbeidet i kommunen og skal ligge innenfor øvre ramme som er fastsatt av 

stortinget (gjennom statsbudsjettet). 

 

 

§ 3. Viltnemnda er fondsstyre for det kommunale viltfondet. 

 

 

§ 4. Viltfondet skal ha en grunnkapital på kr 300.000. Grunnkapitalen kan kun brukes 

til spesielle tiltak etter vedtak i fondsstyret. Etter bruk av grunnkapitalen skal denne 

bygges opp igjen. 

 

 

§ 5. Fondet sine inntekter og avkastning skal benyttes til viltrelatert arbeid i 

kommunen, men kan ikke brukes til å dekke kommunale administrative utgifter. Når det 

foreligger vedtatt handlingsplan for vilt skal fondet brukes i samsvar med denne. 

 

 

§ 6. Søknader om midler fra fondet skal være skriftlig. Søknaden skal inneholde en 

beskrivelse av tiltaket det søkes om midler til, forventet effekt av tiltaket og en 

finansieringsplan. 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt av kommunestyret 25.02.2014 


