
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen formannskap 
Møtested: e-post,  

Dato: 14.09.2016 

Tidspunkt: 15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Karl Arvid Brose Medlem SP 

Line van Gemert Varaordfører H 

Fred Skogeng Medlem H 

Sølvi Gunn Jensen Medlem AP 

Johnny Arne Hansen Medlem AP 

Dan Håvard Johnsen Ordfører LTL 

Eirik Larsen Medlem KRF 
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Navn Funksjon Representerer 
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Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

 

Den 12. september 2016 sendte ordfører Dan-Håvard Johnsen flg e-post til formannskapets 

medlemmer: 

 

«Siden elgjakten starter 25. september er det av betydning at de ulike jaktlagene får vite om 

tildelingen så raskt som mulig. Jeg innstiller derfor på en mailbehandling av saken. Etter å 

samtalt med diverse aktører har undertegnede sammen med jordbrukssjefen kommet fram til 

følgende: 

 

1) Tildelingen av dyr er som foreslått i formannskapsmøtet 08.09.16 

2) Med bakgrunn i mange tilbakemeldinger fra befolkningen i området Karnes-Oksvika 

om nærgående elg, samt at mange bønder fortviler over at elgen ødelegger rundballer, 

tildeles det felling av en ku ekstra i området Gjærelva-Kvalvikelva. 

 

Er det motforestillinger mot dette må det fremsettes pr mail innen onsdag 

14.september kl 15:00.» 

 

Det er ikke mottatt noen motforestillinger. Rådmannens innstilling samt forslaget fra ordfører 

Dan-Håvard Johnsen anses som enstemmig vedtatt. 



 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  

  

 

 

Lyngseidet 16.08.16 

 

 

Dan-Håvard Johnsen 

ordfører  Inger-Helene B. Isaksen 

  utvalgssekretær 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

136/16 Lyngen formannskap 08.09.2016 

149/16 Lyngen formannskap 14.09.2016 

 

Godkjenning av driftsplan for Ytre Lyngen storvald og tildeling av elg etter 

§18 3. avsnitt for resten Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

 Viltloven 

 Hjorteviltforskriften 

Vedlegg 

1 Kommunal målsetting for elgforvaltning i Lyngen kommune 

2 Driftsplan for Ytre Lyngen storvald 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 14.09.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra ordfører Dan-Håvard Johnsen: 

1) Tildelingen av dyr er som foreslått i formannskapsmøtet 08.09.16 

2) Med bakgrunn i mange tilbakemeldinger fra befolkningen i området Karnes-Oksvika 

om nærgående elg, samt at mange bønder fortviler over at elgen ødelegger rundballer, 

tildeles det felling av en ku ekstra i området Gjærelva-Kvalvikelva. 

 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Dan-Håvard Johnsen. Enst 

Vedtak: 

Inntil videre godkjennes driftsplan for Ytre Lyngen storvald for jaktåret 2016. Det oppfordres til 

å i større grad balansere uttaket mellom kjønnene i forhold til utfordring angående okseandel. 

 

Valdene på østsida av Lyngenhalvøya tildeles dyr etter §18 avsnitt 3 som vist i tabellen under.  



 

Jaktområde / -vald Frie dyr Okse 1 ½ 

år og 

eldre: 

Ku 1 ½ 

år og 

eldre: 

Kalv: Totalt antall 

tildelte dyr:  

Ytre Lyngen 

storvald 

21    21 

Rundfjell jaktvald  1 1 2 4 

Varto Jakfelt  1 1 2 4 

Oksen jaktfelt  1 1 2 3 

Kvalvik – pollen 

jaktfelt 

 1 1 1 3 

Sum: 21 4 4 7 35 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 08.09.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Åse Mona Vikten: 

Saken utsettes, jfr sak 135/16. 

 

Det ble først votert over utsettelsesforslaget fra Åse Mona Vikten. 

 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer utsettelsesforslaget fra Åse Mona Vikten. Enst  

Vedtak: 

Saken utsettes, jfr sak 135/16. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Inntil videre godkjennes driftsplan for Ytre Lyngen storvald for jaktåret 2016. Det oppfordres til 

å i større grad balansere uttaket mellom kjønnene i forhold til utfordring angående okseandel. 

 

Valdene på østsida av Lyngenhalvøya tildeles dyr etter §18 avsnitt 3 som vist i tabellen under.  

 

Jaktområde / -vald Frie dyr Okse 1 ½ 

år og 

eldre: 

Ku 1 ½ 

år og 

eldre: 

Kalv: Totalt antall 

tildelte dyr:  

Ytre Lyngen 

storvald 

21    21 

Rundfjell jaktvald  1 1 2 4 

Varto Jakfelt  1 1 2 4 

Oksen jaktfelt  1  2 3 

Kvalvik – pollen 

jaktfelt 

 1 1 1 3 



Sum: 21 4 3 7 35 

 

Saksopplysninger 

 

I henhold til hjorteviltforskriften har vi per i dag bare et jaktområde som kan få tildelt elg etter 

bestands- / driftsplan. Forvaltningsmessig er dette langt fra optimalt, og kommunal målsetting 

for elgforvaltning peker også på denne problemstillingen. 

 

I kommunal målsetting for elgforvaltning pekes det også på andre utfordringer som en opplever 

med elgforvaltninga i kommunen. Blant annet pekes det på kjønnsammensetting i elgstammen 

og krav til i større grad å tilpasse avskytingsprofil i forhold til de utfordringer en opplever. 

 

I innkommet driftsplan fra Ytre Lyngen storvald planlegger man å opprettholde høgt uttak av 

hanndyr. Utover å oppfordre til å i større grad balansere uttaket mellom kjønnene gis det i denne 

omgang ikke videre kommentarer til driftsplanen.  

 

I tildelinga etter §18 tredje avsnitt har man lagt til grunn en ønsket prosentvis tildeling etter 

fordeling 50% kalv og tilnærmet resterende fordeling på ca. 30/20 % fordelt på okse/ku 1 ½ år 

og eldre. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

Tildelinga gjøres på bakgrunn av tidligere tildelinger, tellende areal og etter avskytingsprofil 

som hensyn tar de utfordringer man ser for lokalforvaltninga av elg i Lyngen. 

 

Følgende tildeling tilrådes: 

 

Jaktområde / -vald Frie dyr Okse 1 ½ 

år og 

eldre: 

Ku 1 ½ 

år og 

eldre: 

Kalv: Totalt antall 

tildelte dyr:  

Ytre Lyngen 

storvald 

21    21 

Rundfjell jaktvald  1 1 2 4 

Varto Jakfelt  1 1 2 4 

Oksen jaktfelt  1  2 3 

Kvalvik – pollen 

jaktfelt 

 1 1 1 3 

Sum: 21 4 3 7 35 

 

 


