
Vedlegg 1: 

    

ISTIND BESTANDSPLANOMRÅDE 
 
BESKRIVELSE AV ELGVALDET. 
AVGRENSNINGER OG STØRRELSE 

 

1. I det nye bestandsplanområdet inngår jaktfelt nr 19 Elverum, 22 Myre/Maukdal, og 30 

Fagerlidal, 31 Fagerli/Fleskmo og 63 Istind. 

    Valdet er totalt på 127659 dekar som fordeles slik: 

  

Elverum  19159 da 15,01 % 

Myre/Maukdal 18000 da 14,10 % 

Kjervelvlia  16500 da 12,93 % 

 Grøtte   20100 da 15,75 % 

 Nytrøen/Fosshøgda 11220 da 8,79 % 

 Fossmo  4880 da 3,82 % 

 Fagerlidal  22100 da 17,31 % 

 Fagerli/Fleskmo 15700 da 12,30 % 

 

BESKRIVELSE AV VALDETS YTTERGRENSE: 

 
Valdets ytergrense: I sydøst følger grensen mot Løvberg. Følger så yttergrensene for 

Myre/Maukdal til Bjelma. Følger videre Målselva til grense for Fagerli/Fleskmo. Følger 

yttergrense for Nordli og Fagerlidal til Andselva. 

Derfra utenfor bebyggelsen på Fossmoen og Nylund. Etter passasje av Nylund følger grensen 

stasjonsgjerde til kommunegrensen ved demningen Bardufoss kraftstasjon. Videre følges 

kommunegrensen mot Istinden til skoggrensen og derfra langs denne til utgangspunktet i 

Kjervelvdalen. 

 

Følgende gårds- og bruksnummer inngår: 
Gnr/ 

Bnr 

Gårdsnavn/ 

grundeier 

Gnr/ 

Bnr 

Gårdsnavn/ 

grundeier 

Gnr/ 

Bnr 

Gårdsnavn/ 

grundeier 

50/6 Nytrøen 49/18 Åsli 30/3 Unni Dahl Thorsteinsen 

50/3 Berglund 49/19 Skoghus 30/4 Odd-Helge Utby 

50/2 Fosshøgda 49/21 Øverlia 30/5 Karl W. Gschib 

50/8 Haugan 49/26 Langrabbli 30/7 John Myre 

51/1 Fossmo 50/5 Statskog 30/10 Alf Helge Utby 

51/2 Fossum 50/7 Øvre Elvskiftnes 30/20 Martin Rognmo 

51/3 Fossland 47/1 Inger Helgesen 30/6 Mette /Kjell Arne 

Anfeltmo 

51/4 Nylund 47/2,9 Håkon Bråten 31/1 Grethe Stenersen 

48/2 Hagensen  47/10,1

1,12,15 

Lars Helgesen 31/2,3 Åge Rismo 

48/1 Møkleby 47/10/1

3 

Liv Helgesen 31/4 Ola /Kjell Kvammen 

48/3 Fosslia 47/14,2

6 

Kurt Helgesen 31/5 Idar Bøe 

48/4,5,7 Fagermo 47/16 Mette Anfeltmo 31/6 Hallvard Bøe 
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48/6 Åsmo 47/5 Even Langnes 31/7 Nils Kvammen 

48/10 Nyrud 47/3 Eli-Iren Grimsbo Moe 31/8 Kjell Lundnes 

49/11,1

2 

Furulund 44/2 Leid av staten 31/9 Jarle Heggebakk 

49/3 Vestgård 54/1,11 Fagerlidal,K. Dahl 31/11 Astrid Maukdal 

49/10 Istindli 54/13 Troms Skogselskap 31/12 Kåre Rismo 

49/16 Flismo 54/24,2

6 

Inger-Randi Karlson 31/14 Arvid Rismo 

49/14,9

5/20 

Barås 54/23,7

6 

Astrid Nordny Blomvik 

m.fl. 

31/32 Hanne Storteig 

49/27,9

5/19 

Raneng 54/12 Rønning Tollefsen   

50/12 Raneng 54/71 Ruth Tollefsen   

49/2 Grøtte 54/72 Bergljot Gjertsen   

49/1 Solseth 54/15 Bjørn Ivar Borgestad   

49/5 Myrvang 54/73 Berit Heichelmann   

49/13 Haugland 54/10 Sølvi Fagerheim   

49/15, 

95/18 

Istindli 30/1 Hans Olav Myre   

48/4 Statskog 30/2 Petter Hansen   

54/7 Øverli 54/16 Fagertun 54/3 Fagerli 

54/115 Fagerbakk 54/9 Fagerlund 54/20 Nordli 

54/8 Heimdal 54/5 Messelt 54/282 Haraldvollen 

54/4 Utrapet 54/6 Utheim 56/3 Fleskmo 

55/2 Fleskmo øvre 55/1 Velten 56/1 Fleskmo 

56/6 Thorheim 55/3 Statskog   

  

  

2. Arealet består av et variert jordsmonn fra bjørkelier med dyp jord og mye 

undervegetasjon til morenemoer med tytebærlyng og furuskog. 

Et varierende lende med dype bekkedaler, myrer/myrgjærer og vierkjerr. 

Langs Målselva og Barduelva er det også mye kjerr og et godt brukt vinterområde 

 

 

 PLANPERIODE 4 ÅR 

 
3. Planperioden settes til 4 år 2020 - 2023, men med årlig oppfølging og kontroll.  

Dette må gi mulighet for justeringer om nødvendig eller sterkt ønskelig.  

Justeringer forutsetter godkjenning fra Målselv kommune. 
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 KUNNSKAPSGRUNNLAG: 

 

ELGENS AREALBRUK 
 

Hele valdets areal blir i større og mindre grad benyttet av elgen, men med variasjon gjennom 

årstidene. 

Snødybde og tilvenning gjør at lavereliggende terreng og områder langs elvene i stor grad blir 

benyttet vinterstid.  

De mange skogsveiene er også blitt beiteplass og tilholdssted. 

 

SETT ELG – DATA 
 

Sett elg data gjennom de senere årene har vist en liten økning i registreringene av elg i valdets 

område. 

Etter en økning i avskytingen de siste årene kan det se ut til at elgstammen nå er noe redusert. 

 

 

SLAKTEVEKTER OG FELLINGSDATA 
 

Disse finnes i statistikkene til hjorteviltregisteret. 

 

 

SKOG- OG BEITESKADER 
 

De siste års skader på skog er moderate til svært moderate. 

Dette er delvis fordi det i alt vesentlig grad er rogn, osp, selje og vier som får beitetrøkket. 

Disse er i økonomisk sammenheng sett på som verdiløs skog/busk. 

 

Beiteskader på annen vegetasjon og innmark er nærmest ikke registrert som 

skadelig/økonomisk belastende. 

 

OVERVÅNINGSPROGRAM. 
 

Fra overvåkningsprogrammet vet vi at ca 50 % av vår vinterstamme vandrer ut av området på 

ettervineren/våren. Tilbaketrekket skjer tidligst i desember måned. 

Dette er et forvaltningsmessig problem som er vanskelig å påvirke under den ordinære 

jakttiden. 

 

 

HOVEDMÅL OG DELMÅL 
 

BESTANDSMÅL 
Ønsker å opprettholde dagens bestand slik den er i inneværende planperioden. 

Dette må gjøres ved å beskatte den stedegne bestanden så riktig som mulig i forhold til 

bestandens størrelse. 

Avelsdyr av begge kjønn skal være en viktig resurs i valdet. 
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MÅL FOR LEVEOMRÅDE OG BEITE: 

HOVEDMÅL 
 

Bestanden skal stabiliseres innenfor det nivået som til enhver tid vurderes som bærekraftig 

både i forhold til bestandens kvalitet, andre arter og ut fra andre samfunnsmessige forhold. 

 

DELMÅL 
 

a. Bestandsstørrelsen basert på sett elg/jegerdagsverk skal holdes på dagens nivå. 

 

b. Kvistuttaket fra de viktigste beiteplanter skal holdes under 40 %. 

 

c. Mengden av vinterbeite bør økes gjennom tiltak.  Til dette avsettes det minimum 14 

dagsverk eller tilsvarende midler, hvert år til kultivering.   

 

d. Stabilisering av antall kollisjoner mellom bil og elg.  

Tiltak som skogrydding langs veier, jobbe for å få fjernet salting av veier, oppkjøring 

av løyper bort fra trafikkerte veier, skilting og informasjon om eventuell ansamling av 

elg langs veiene er tiltak som bør prøves ut. 

 

 

TILTAK I PLANPERIODEN 
 

AVSKYTINGSSTRATEGI. 
      Det skal foretes enkel, målrettet og planstyrt avskyting. 

 

 Dette vil medføre: 

 

- Man kan målrettet styre okseandelen i bestanden dit man vil ved å sette et 

tak på antall okser i uttaket. Et slikt tak vil sikre at det er store okser å jakte 

på, hvert år. 

- Det å sette en nedre grense i avskyting av kalver, åringer, kyr under 165 kg 

og okser under 175 kg, bidrar til å nå målet om en produktiv bestand.  

Voksen ku under 165 kg, og voksen okse under 175 kg betraktes som 

skrapdyr, og går på kvoten over ungdyr. 

- Bestanden av voksne kyr må reguleres ut fra den bestanden som området 

kan ha i forhold til beitegrunnlag og andre samfunnsmessige forhold. 

 

 

ALDER OG VEKT PÅ FELTE DYR 
 

Register over alder og vekt på felte dyr skal føres for bestandskontroll. 
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RAPPORTERING: 
1. Rapporter til valdansvarlig ved feilskyting. 

Feilskutte dyr på et jaktfelt tildeles det jaktfelte som har det aktuelle dyr på sin kvote. 

Dersom dette ikke er mulig må det vurderes om dyret kan overføres til neste år. 

 

2. Gi jaktleder melding om all på- og skadeskyting. Jaktleder er ansvarlig for videre 

kontroll og eventuelt ettersøk og rapportering etter gjeldende lover og regler. 

Jaktfeltene bør samarbeide ved ettersøk. 

 

3. Jaktleder må innhente daglige opplysninger til ”Sett elg-data”. 

 

4. Jaktleder melder til valdansvarlig fortløpende og snarest etter jaktslutt fellingsrapport, 

Sett elg-skjema og slaktevekter med alder på felte dyr. 

 

5. Innlevering av kjever, kjønsorganer og eventuelle andre organer (offentlig pålagte), 

leveres også valdansvarlig som besørger dette viderelevert. 

 

BESTANDSDATA: 
Vi har ikke sikre opplysninger om bestanden utover det en ser og observerer, og da 

særlig under jakten. Vår oppfatning er at det er en elgbestand i rimelig god kondisjon, 

og som produserer mange kalver. Nærmere 50 % av kyr som har kalv, føder tvillinger. 

Det er ikke mange store okser i bestanden, men den er voksende. Bestanden av okser 

er derimot vanskelig å kontrollere da den streifer over store områder. 

 

ERFARINGER FRA PLANPERIODEN 2015 – 2019: 
Erfaringene fra perioden 2015 – 2019, er at bestanden har vært tilnærmet stabil. 

Avskytingen har vært ca 90 %, og det må sies å være optimalt. Selv om avskytingen er 

såpass stor, kan vi ikke si at bestanden er for stor i forhold til beitegrunnlaget i 

bestandsplanområdet. 

Vi mener at det vil være riktig å videreføre avskytingsplanen tilnærmet lik den forrige 

også for de kommende 5 årene. 

Vi vil forsøke å få avholdt beitetaksering på bestandsplanområdet i løpet av de 

kommende årene. 

 

AVSKYTINGSPLAN: 
Valdet blir tildelt et antall frie dyr. (138) 

Rettighetshaverne fordeler disse på de 8 jaktfeltene i kalver, ungdyr, eldre kuer og 

eldre okser. (eldre kuer/okser er dyr eldre enn 1 ½ år) 

Vektgrense for voksen ku / voksen okse settes til 165 / 175 kg i h.h.t. 

Kalv kan erstatte alle andre dyr. 

Ungdyr kvige erstatter eldre ku. 

Ungdyr okse erstattes eldre okse. 

Opp til 15 % (5 dyr) av tildelingen det enkelte år kan overføres begge veier, dog slik at 

summen for planperioden overholdes. 

 

Bestandsplanen er utarbeidet på grunnlag av forskrift av 15.02.2012. 

"Forskrift og retningslinjer til forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av 

hjortevilt." 

 


