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FORSKRIFT OM ÅPNING AV JAKT PÅ RÅDYR OG ENDRING AV FORSKRIFT 

OM MINSTEAREAL FOR ELG PÅ ENGELØYA - HØRING 

 

Steigen kommune sender med dette forskrift om åpning av jakt på rådyr og endring av 

forskrift om minsteareal for elg på Engeløya ut på høring, jfr. forskrift om forvaltning av 

hjortevilt § 5 og § 6. 

 

Forskriften vil først bli gjeldende for jaktåret 2018, men for at grunneiersiden skal ha tid til å 

organisere seg, sendes forskriften nå på høring. 

 

Målsettinger for hjorteviltforvaltning 

Kommunen skal utarbeide mål for hjorteviltforvaltningen. Steigen har hatt slike mål siden 

2004. De har vært revidert vært tredje år. Gjeldende målsettinger gjelder for perioden 2016 – 

2018. Målsettingene har etterprøvbare mål for elgbestanden i forhold til størrelse og 

kondisjon, og mål for leveområde og beite. Det er også en målsetting om at bestanden av rådyr 

skal forvaltes slik at den på sikt etablerer livskraftige bestander i kommunen. Målsettingene 

for perioden 2016 – 2018 kan leses her: www.steigen.kommune.no/viltforvaltning 

 

Åpning av jakt på rådyr – Engeløya 

Steigen kommune gjennomførte i perioden 2014- 2016 et treårig prosjekt med å kartlegge 

rådyrbestanden på Engeløya, primært med viltkamera. Det første året ble det også registrert 

observasjoner av rådyr i resten av kommunen. Prosjektet konkluderte med at det er en jaktbar 

bestand av rådyr på Engeløya, men at det ikke er dokumentasjon på at rådyrbestanden er 

livskraftig nok i resten av kommunen til å tåle jakt nå, men at dette på sikt nok vil endre seg. 

 

Rapport fra rådyrprosjektet kan leses her: www.steigen.kommune.no/viltforvaltning 

 

Steigen kommune foreslår ut fra dette å åpne for rådyrjakt på Engeløya med tilhørende øyer. 

Dette fordi bestanden vurderes som livskraftig og jaktbar, for å begynne å høste av rådyr som 

en jaktmessig ressurs, og for å starte en aktiv forvaltning av rådyrbestanden slik at problemer 

med beiteskader etc. kan forebygges. Det forventes at rådyrbestanden vil vokse i årene som 

kommer og at tiden er inne for å forvalte arten gjennom jakt. 

 

http://www.steigen.kommune.no/viltforvaltning
http://www.steigen.kommune.no/viltforvaltning
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For å komme i gang med rådyrjakta er det viktig med en god grunneierorganisering. Det 

absolutt beste er å forvalte rådyrbestanden på Engeløya som en felles bestand, der beskatning 

og avskyting på hele øya sees i sammenheng. Eksempler fra øyer sør i Nordland har vist at 

rådyrbestanden på denne måten på sikt kan bli en viktig rekreasjonsmessig ressurs for lokale 

og tilreisende jegere, og en ressurs for grunneiere og reiselivsanlegg i form av utleie av jakt, 

overnattingsplasser, etc.  

 

Engeløya  

Engeløya består av mange landbrukseiendommer som er aktivt drevet, med mye innmark. 

Rådyret benytter mye innmarksareal som beite og hjorteviltforskriften åpner for at også 

innmark kan tas med i tellende areal for rådyr. Selve Engeløya er på 69 km2. I tillegg kommer 

øyene utenfor. Fjellområder over skoggrensen vil ikke inngå i tellende areal. Omsøkt og 

tellende elgareal er godkjent med ca. 42 000 da, dvs 42 km2. Vi kan derfor regne med at det 

kan godkjennes et areal på opp mot 50 km2 tellende areal for rådyrjakt, inkludert innmark og 

øyer. 

 

 
Engeløya med tilhørende øyer som omfattes av forskriften om åpning av rådyrjakt. 

 

Minsteareal for rådyr 

Minsteareal for rådyr fastsettes ut fra en ønsket avskyting. Det er alltid vanskelig å sette et 

minsteareal ved åpning av jakt, der hensynene til et balansert og forsiktig jaktuttak i 

begynnelsen må balanseres mot den jobben det er å organisere grunneiere i et vald. 

Minsteareal vil vurderes fortløpende og evalueres minst hvert tredje år ved revidering av 

målsettinger for hjorteviltforvaltningen.  Det må derfor forventes at minsteareal vil endres 

etter hvert som en får erfaring med jakt og avskyting, og etter en vurdering av endringer i 

bestanden. Det vurderes at en kvote på maksimalt 5- 10 dyr i året er en fornuftig start for 

rådyrjakt. Det foreslås derfor et minsteareal på 5000 da. Det forutsettes her at grunneiere får til 

et samarbeid over større områder, og helst hele øya, og at de unngår felling av produktive 

geiter de første årene. Hvis forskriften vedtas vil det således være adgang til å søke om 

godkjenning av vald og fellingstillatelse i henhold til fastsatt minsteareal.  

 

Endring av minsteareal for elg på Engeløya 

Engeløya elgvald har tidligere vært en del av Engeløya og Lundøya bestandsplanområde og 

har fått tildelt kvote gjennom godkjent bestandsplan.  I 2016 opphørte samarbeidet da 

bestandsplanområdet ikke lenger oppfylte kravet om et samlet areal på minst 60 ganger 

minstearealet, og kunne således ikke lenger godkjennes. Tildeling av elgkvoter i 2016 og 2017 

er derfor gitt direkte uten bestandsplan.  
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Minstearealet for Lundøya og Engeløya var tilpasset ulik bestandsstørrelse på de to øyene som 

ble sett i sammenheng gjennom bestandsplanen, og derfor satt til 3000 da. Det vurderes derfor 

at minstearealet på 3000 da er alt for lavt for Engeløya vald alene, sett i forhold til øyas 

bestand av elg. Det foreslås derfor å endre minsteareal av elg. Engeløya har et godkjent 

tellende elgareal på 42564 da og det vurderes at et passende minsteareal er 6000 da, noe som 

også var minsteareal før bestandsplansamarbeidet med Lundøya. 

 

Elg resten av Steigen.  

Minstearealet for resten av Steigen vil bli vurdert i forbindelse med evaluering av målsettinger 

for Hjorteviltforvaltning vinteren 2018/2019. Det gjøres derfor ingen endringer i disse nå. 

 

Høring og offentlig ettersyn 

Forskrift om åpning av jakt på rådyr og endring av forskrift om minsteareal for elg på 

Engeløya sendes med dette på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det høres både på om 

det skal åpnes for jakt på rådyr, og om foreslått minsteareal for rådyr og elg er passende. 

 

Frist for merknader settes til 21.08.2017 og sendes Steigen kommune, 8283 Leinesfjord, 

postmottak@steigen.kommune.no. Kontaktperson er Plan og miljøvernleder/viltansvarlig 

Gunnar Svalbjørg, tlf: 97018612. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Steigen kommune 

 

 

 

Gunnar Svalbjørg 

Plan- og miljøvernleder 

 

 

Adresseliste: 

Nordland Fylkeskommune, post@nfk.no 

Bø grunneierlag v/Jonny Hansen, Bøveien 3, 8289 Engeløya 

Engeløya grunneierlag v/Vivian Disen 

Engeløya Elgvald v/Jan Erik Disen, 007disen@gmail.com 

Engeløya vest jaktfelt v/Rune Karlsen, karlsenrune58@gmail.com 

Engeløya øst jaktfelt v/Hans Einar Stendal, aalsten@online.no 

Steigen bondelag v/Knut Sivertsen, Saur, 8283 Leinesfjord 

 

 

 

Vedlegg: Forslag til forskrift 
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Forslag til Forskrift: 

 

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr i Steigen kommune i Nordland Fylke 

Steigen kommune har med hjemmel i lov 29.5.1981 nr 38 om viltet § 16, og Forskrift 08.01 

2016 om forvaltning av hjortevilt §§ 5, 6 og 8, den XXXXXX fastsatt følgende forskrift: 

 

§ 1. Åpning av jakt 

a) Det er adgang til jakt etter elg i Steigen kommune.  

b) Det er adgang til jakt etter rådyr på Engeløya, med tilhørende øyer i Engelvær, Valsvær og 

Brunvær m.fl. i Steigen kommune. 

 

§ 2 Minsteareal 

a) Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg er: 

Sørsiden av Nordfoldfjorden   4000 da 

Engeløya og Lundøya  6000 da  

Resten av kommunen  4000 da 

 

b) Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for rådyr er:   

Engeløya med tilhørende øyer i Lauvøyvær, Valsvær og Brunvær  5000 da 

 

 

 

 

 


