
Mål og rammer for elgforvaltning i Balsfjord kommune for 
planperioden 2012 - 2015 
 
 
Hovedmål 

• Elgforvaltningen i Balsfjord kommune har som siktemål å oppnå en vedvarende, stabil 
og størst mulig produksjon og kjøttuttak ut fra kommunens og nabokommuners 
vinterbeitepotensiale og som del av landbrukets næringsgrunnlag.  

• Bestandsstørrelsen bør tilpasses et beitegrunnlag som ikke fører til uakseptable 
beiteskader i jord og skogbruk for Balsfjord kommune og nabokommuner. 

• Bestandsstørrelsen må holdes på et nivå som reduserer kollisjoner mellom elg og bil. 
Dette gjelder særlig E6, E8 og FV 87). 

• Vegmyndigheter må legge til rette for utbedring og etablering av bedre siktlinjer og 
fleksibel  
fareskilting. 

• Stabil bestandsstørrelse med en sunn kjønns og alderssammensetning oppnås gjennom 
rettet avskyting og et jaktuttak tilpasset reproduksjonen. 

• Forvaltningen må utøves på en slik måte at elgen ikke utsettes for unødige lidelser og 
at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. 

• Utvikle samarbeidet i viltregioner for bedre forståelse og riktig forvaltningspolitikk i 
forhold til elgens trekkvaner og ulike biotopvalg gjennom året. 

 
 
Delmål – Beskatning 
Aldersfordeling mellom eldre dyr ≥ 2 ½ år  
og ungdyr ≤ 2 ½ år 40 %  eldre dyr 60 %  ungdyr 

Kjønnsfordeling i eldredyruttaket ≥ 2 ½ år 40 %  eldre kyr 60 %  eldre okser 
Aldersfordeling i ungdyruttaket ≤ 1 ½ år 60 %  årskalv 40 %  fjordårsdyr 
Kjønnsfordeling i fjordårsdyruttaket ≤ 1 ½ år 40 %  kviger 60 %  okser 
Avviket for denne kjønns og aldersfordeling i uttaket bør ligge innenfor ± 10 %. 
 
 
Ved bruk av delmål – beskatning og valdenes egne ønsker framkommer årlig kvote fordelt på 
kjønn og alder: 
Samla avskytingsplan med hjemmel i hjorteviltforskriftens §§ 19, 21 
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§§ 19, 21 
2012 655025 17 10 26 28 81 
2013  19 9 26 27 81 
2014  20 10 26 25 81 
2015  18 9 26 28 81 

Sum §§ 19, 21  74 38 104 108 324 
Herav sum § 19 104 
Herav sum § 21 220 

§ 21 i % av 220 dyr 34 17 - 49 100% 
 
 
 



 
Viktige linker som hjemler elgforvaltningen i Balsfjord kommune er: 
Hjorteviltforskriften: 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/md/md-
20120210-0134.html&emne=FOR-2002-03-22-314&& 

 
Forskrift om adgang til jakt etter elg i Balsfjord kommune 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/lf/mv/mv-
20120425-0383.html&emne=balsfjord&& 
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