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1. Beskrivelse av planområdet (valdet) 

 

• Valdet ligger i Hedmark fylke, Alvdal kommune. Hele kommunen er et vald unntatt 

Barkald jaktfelt sør i kommunen. 

• Valdet grenser til kommunene Tynset, Folldal, Rendalen og Stor Elvdal. 

• Alvdal valds totalareal er 905 km2. Tellende beiteareal er 475 km2. 

• Medlemmer som inngår i valdet er totalt 25 jaktfelt  (for 2016) 

o Bellinga 

o Østkjølen 

o Tronkjølen 

o Aumåsen 

o Sivilldalen 

o Måna- Djupdalsbekken 

o Djupdalsbekken- Strålsjøåsveien 

o Strålsjøåsveien- Herredsgrensa 

o Einabu 

o Kolve 

o Dølplasslia 

o Haustdalen 

o Hammermåna 

o Høyåsen 

o Dokkan- Baugsberget 

o Vardlia 

o Kjemsjøsetra/Sølnsetra 

o Holmsjøen 

o Kolletvola- Follandsvangen 

o Flatsætra- Nyhussætra 

o Råskåsen 

o Øvre Aumdalen- Dølbekken 

o Svartbekkjølen 

o Blåvola 

o Urlia 
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2. Planperiode 

 

Planen lages for 3 år. Det vil si årene 2016 – 2018. 

 

 

3. Organisering 

 

1. Det er styret i Alvdal Grunneierlag som er forvaltere av elgjakta i valdet. Styret består 

av 6 medlemmer, herav en leder. Alle er valgt på årsmøte i Grunneierlaget. Styret har 

en representant som har elgforvaltning som sitt arbeidsområde. De 25 feltene er styrt 

av et styre på ca 4 personer, med noen unntak der det er enkeltmedlemmer som 

forvalter feltet.  

2. Det er hvert enkelt felt som selv bestemmer hvordan de vil leie ut jakta. Det er 

imidlertid Alvdal Grunneierlag sin oppfatning at utleie over en 3-års periode kan være 

hensiktsmessig. Det neste skrittet da kan være å tildele en kvote over 3 år til feltet. 

Alvdal Grunneierlag ser det også hensiktsmessig at flere felt i valdet går sammen om 

et forpliktende samarbeid over flere år. Det vil da bli bedre og lettere 

forvaltningsmessig å tildele voksne dyr. Med mange små felt og få tildelinger, blir det 

litt for tilfeldig hvor de enkelte voksne dyra tildeles. 

 

4.  Grunnlags- og bestandsdata for valdet 

 

• Elgstammens utbredelse og trekkforhold. Elgstammens utbredelse strekker seg 

over hele Alvdals skog areal med bruk av fjellet i gitte beite- og trekkperioder. 

Høyereliggende områder tilknyttet fjellskogen har de senere år hatt stabil forekomst 

over tid i likhet med mer bonitetsrike lavereliggende områder. Snøforholdene med 

påvirkning av tilgang på beite styrer elgens områdebruk i tider av året. Trekket i 

valdet varierer litt fra år til år, men hovedtrekkene er at det samles mye elg langs 

Glåma og Folla vassdragene vinters tid. Det er her den største utfordring også ligger 

da det går både vei og jernbane langs Glåma, og vei langs Folla. 
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• Beiteskader på skog/innmark. Det kan være i enkelte tilfeller vintertid med stor 

ansamling av elg at skogen får merkbare skader. På innmark så er det tidlig beiting 

om våren som gjør størst skader.  Alvdal kommune skal ha en sunn elgstamme som 

ikke er større enn at beiteskadene vinterstid kan aksepteres av skogbruket. 

Elgstammen skal ikke være begrensende for det biologiske mangfold i regionen.  

Vurdering av naturens bærekraft skal skje på grunnlag av beitetakst. Beitetrykket på 

skog skal ikke overstige 40 % av årlig kvistproduksjon på furu innenfor elgens 

rekkevidde i vinterområdene for elg. Alvdal Grunneierlag har planer om å foreta en 

beiteskadetaksering i løpet av 2017, noe som vil gi oss tilleggsinformasjon om 

hvordan vi skal regulere elgbestand fremover.   

• Irregulær avgang. Det er nok vei og jernbane som har de største tallene. I 

gjennomsnitt ligger dette på 10 – 15 dyr pr år. 

• Sett elg data.  Det foreligger gode sett/skutt elg-data i perioden 2011 – 2015 som 

grunnlag  for beregning av bestand. I tillegg vektlegges lokal kunnskap som kan 

påvirke antall settelg fra år til år.  

            Tabell hentet fra hjorteviltregisteret – Alvdal 

År 2011 2012 2013 2014 2015 Gj.snitt 

Antall jegerdager 2031 1909 2193 2339 2014 2 097 

Sett okse 197 187 225 261 255 225 

Sett ku uten kalv 139 122 170 151 144 145 

Sett ku med en kalv 108 113 134 153 157 133 

Sett ku med to kalver 36 38 45 50 37 41 

Sum kalver 186 196 228 259 235 221 

Ukjent 116 153 118 134 108 126 

Sum sette elg 782 809 920 1008 936 891 

Jaktfelt som har levert skjema 24 24 24 24 20 23 

Tallene viser hvor mange dyr i de ulike kategoriene som er observert under ordinær 

jakt. 
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År 2011 2012 2013 2014 2015 Gj.snitt 

Sett elg pr. jegerdag 0,39 0,42 0,42 0,43 0,46 0,42 

Antall jegerdager 2031 1909 2193 2339 2014 2 097,20 

Jaktfelt som har levert skjema 24 24 24 24 20 23,20 

 

 

 

 

• Felt elg data. 

• År 2011 2012 2013 2014 2015 

Prosent felt hannkalv 12,5 14,9 23,0 17,4 18,5 

Prosent felt hunnkalv 17,0 24,5 20,4 20,0 16,9 

Prosent felt hanndyr 1 ½ år 21,6 17,0 8,8 14,8 14,6 

Prosent felt hunndyr 1 ½ år 13,6 14,9 9,7 8,7 9,2 

Prosent felt hanndyr eldre 26,1 19,1 23,9 21,7 20,8 

Prosent felt hunndyr eldre 9,1 9,6 14,2 17,4 20,0 

Antall felte dyr 88 94 113 115 130 

 

  

5. Målsettinger  

Tabellen nedenfor viser forholder ku/okse 2010-2015. Dette er et viktig parameter for 
stammen. I perioden  har  det variert mellom 1,33 (-14) og 1,55 (-12). i 2015 lå det på 
1,41. Målsettingen bør være maks 1,5. Det anbefales en målsetting på 1,5-1,8 og 
unngå å falle ned på 1,3-1,4.  

 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gj.snitt 

Sett ku pr. okse 1,34 1,44 1,46 1,55 1,36 1,33 1,41 

        

 

• Hovedmål. Valdets formål er å bidra til en langsiktig forvaltning av viltet med best 

mulig produksjon og avkastning i forhold til leveområdenes bæreevne og skader på 

jord- og skogbruk. Det må også tas hensyn til de samfunnsmessige perspektiv med 

tanke på konflikter med vei og jernbane. Det er et mål at elgen skal være en del av 
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landbruksnæringens ressursgrunnlag men at det er ønskelig å holde et balansert uttak 

på inntil ca 100 elg pr år. Pr i dag tyder det på at elgstammen er i største laget, og  vi 

mener at det må jobbes med å redusere noe på elgstammen  

 

Delmål. Opprettholde sunt forhold mellom ku per okse på max 1,5 og sett kalv per kalvku på min 

1,25.  Sett kalv per kalvku bør også med i tabell, da dette er en del av delmålet 
•  

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gj.snitt 

Sett kalv pr. kalvku 1,32 1,25 1,25 1,25 1,25 1,18 1,25 

 

 

6. Virkemidler.  

 

• Avskyting.  

Arbeide for økende overgangsmuligheter på tvers av feltgrensene for å få høyest 

mulig fellingsprosent. Det er ønskelig med en stabil elgbestand, vi ser det derfor 

som viktig at vi holder oss til en avskytingsmodell som sikrer en stabilt niva på 

bestand av produksjonsdyr. 

• Fallvilt og felling av skadedyr. Det er en vanlig praksis at ved felling av skadet 

vilt vil det jaktlaget som det er naturlig at dyret tilhører vil få tilbud om å få dette 

dyret. Det vil da uansett kjønn og alder tas av kalv/ungdyrkvoten. Denne praksisen 

bør fortsette. I de tilfeller som det gis tillatelse til å ta ut skadedyr, bør også dette 

tas av kvoten på det aktuelle feltet. Dette er ment å forstå innenfor en periode på 

sommeren og frem til etter jaktslutt.  Eksempel på slike skadedyr er store 

beiteskader på innmark. 

• Innsamling av data. Fellingsrapporter, sett elg skjema og slaktevekter samles inn 

årlig. Frist er 10 dager etter jaktslutt.  

• Skjøtsel av området. Det tas inn en avgift på løyvene på elg, kalt beite- og 

tiltaksavgift. Fra 2009 har det blitt utbetalt et markberedningstilskudd på 50,- per 

daa finansiert av dette. Akuttfôring samt rydding langs vei og bane vurderes også i 

henhold til behov for å motvirke påkjørsler av elg 

• Jakttider. Jakttiden for elg i denne perioden er 25.09 – 30.11. 
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7. Avskytingsplan – fordeling av kvote på antall, alder og kjønn per år for          

gjeldende planperiode. 

• Den årlige fellingskvote tildeles Alvdal Grunneierlag samlet som bare 

valgfrie dyr med hjemmel i viltlovens forskrift om forvaltning av hjortevilt 

og bever § 18 (se ny forskrift). Kvotestørrelsen fastsettes av kommunen for 

hele planperioden. Alvdal Grunneierlag kan tenke seg følgende 

kvotestørrelse: 

År Antall dyr 

2016 140 

2017 130 

2018 130 

 

Dette gir en sum på 400 dyr. Perioden 2013 -2015 var det her satt opp 

330dyr men etter vurdering ble kvoten økt for 2015 til 140. Det ble i plan 

perioden 2013 – 2015 felt 358 dyr. Her som tidligere må vi vurdere ut ifra 

det enkelte års avskyting om det er rom for å regulere kvotestørrelse på det 

enkelte år. 

 

1. Ut fra forutsetningene i hjorteviltforskriftens § 18, og med henvisning til 

bestandsplan, godtar kommunen at valdet selv fordeler tildelt kvote. 

Dagens elgstamme i Alvdal virker sunn med snittvekter på over 170 kg for 

elgkoller, god andel kalv sett per ku og godt innenfor grensen på akseptabel 

andel av koller per okse. Med dette som bakgrunn legges det opp til en 

fordeling etter modell: 

       

År Max %       

Eldre ku 

Max %       

Eldre okse 

Min % 

Kalv/ungdyr 

2016 17 23 60 

2017 17 23 60 

2018 17 23 60 
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• Fra 2013 ble grensen på kalv/ungdyr hevet til 150 kg som virkemiddel for å 

bremse en stigende vekst de siste årene. Med dette kan også flere av de små 

voksne individer tas ut.                                                                                            

• Ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller vesentlige uforutsette 

endringer i bestanden i området i løpet av planperioden, kan kommunen 

vedta å trekke godkjenningen tilbake og dele ut ny fellingstillatelse. 

• Følgende kontroll av felte dyr skal gjelde: Alle dyr skal om det er mulig 

kontrolleres hele, og med hode på. Vektoppgave sendes Alvdal 

Grunneierlag av kontrollør rett etter avsluttet jakt.  

 

 

 

  


