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Definisjon og krav til et vald:
I følge forskriften avjuli 2002 i viltloven er valdet definert som den geografiske grunnenheten
iforvaltningen som offentlige myndigheter godkjenner for jakt på disse artene. Grunneiernes
rettigheter til jakt på elg er derfor knyttet til valdenheten. Samarbeid mellom grunneierne
foregår innenfor valdets grenser. Videre heter det at jaktrettshaverne (grunneierne) kan åpne
grensene mellomjaktfeltene utover ijakta etter hvert som noen av jaktlagene har fylt sin del
av kvoten eller jlytte deler av kvoten mellom ulike jaktfelt. Jaktjeltgrensene er kun
privatrettslige grenser i denne sammenhengen. De enkelte jaktfelt må imidlertid være så store
at jaktutøvelse tilfredsstiller sikkerhetskravene. Kommunen kan godkjenne enjlerårig,
maksimalt 5 årlig plan. Når godkjent bestandsplanforeligger, skal kommunen gi en samlet
fellingstillatelse for planperioden som valgfrie dyr eller fordelt på definerte kjønns- og
aldersgrupper.

Kass.

Avtalepartnere
Kommune: Sør- Odal
Vald: Maarud Sæter elgvald

Bestandsperiode Ark.kode P
Bestandsplanen er utarbeidet for en periode på 5 år: 2010- 2014t------.lA.......:~----

Ark.kode S

1 O JUNI 2010

Grad.

1. Organisering.
Maarud- Sæter elgvald organiseres av grunneierne innenfor området. Grunneierne har en
5 årlig avtale som går parallelt med bestansplanen. Leder for valdet er skog- og
utmarksbestyrer på Maarud Gaard eller den som styret oppnevner.

2. Deltakelse og avgrensing
I Maarud Sæter elgvald inngår følgende eiendommer, eiere og areal.

Eiendommens navn gnr / bnr Tellende areal Eier

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Maarud Gaard 76/1 m.fl. 69959 Thomas Stang
Øvre Sæter 73/2,6 4393 Bente Aasness
Nedre Sæter 73/3. 4107 Kristoffer Tronbøl
Søsterskogen 73/84 742 Kristoffer Tronbøl m.fl.
England Sæter 75/1, 76/3 769 Andreas Helle
Ull ereng en 74/2 509 Velaug Herud
Nordre Sæter 73/4 516 Karen Hancke og Trond Eriksen
Sæter- Haugslien 75/9 1302 Tove Gjersøyen
Tovset 76/6 720 Lars Kjuus
Sum dekar tellende areal 83017
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P 2010' o f l d lr. rnngar ø gen e ag
Lag Dekar % Jaktleder telefon e- post

Finnholtlaget 30.107 36,45 Per Tovseth 92264692

Sæterlaget 30.472 36,89 Ivar Tovseth 62961140

Kalbråtalaget 20.000 24,21 Vidar Sanderud 909862621
62964980

Gjersøyen/ 2.022 2,45 Arild E. Nilsen, Tlf: 67 90 96 37

Kjuus Fjellvn 31, 1470 Mob: 932 17 591
Lørenskog. (41241 591)

Sum 82.601 100

Skarphol 60.579 73,34 Ola M. Skarphol 90091840
(November j akt
På Finnholt og
Sæter terreng)

Områdebeskrivelse
Viser til vedlagt kart.

3. Mål
1. Hovedmål

~ Nasjonale målsettinger:
A. Elgbestanden skal stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som

bærekraftig, både i forhold til bestandens kvalitet og i forhold til virksomheten i andre
samfunnssektorer.

B. Elgbestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og opprettholde
sin naturlige genetiske variasjon.

C. Elgbestanden skal ikke representere en trussel mot biologisk mangfold.
D. Elgbestanden skal gi mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn

økonomisk og rekreasjonsmessig utnytting.
E. Forvaltningen av leveområdene gjennom annen arealbruk skal sikre elgens krav til

kvalitet for både lokal og regional funksjonalitet i et langsiktig tidsperspektiv.
F. Elgens helsetilstand skal oppettholdes på et høyt nivå.
G. Det skal tilrettelegges for en beskatning av høy kvalitet, som både gir et godt tilbud av

elgjakt til befolkningen og som minimaliserer konfliktene med andre brukere av
jaktområdene.

De nasjonale målsettinger og mål og retningslinjer for viltforvaltning i kommunen skal
danne grunnlag for valdets målsettinger.

~ Kommunes målsettinger som valdet vil forholde seg til:
A. I kommunen skal det være en produktiv og sunn elgstamme på et stabilt bærekraftig

nivå som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling innen rammen av det
naturgrunnlaget gir. Forvaltningen av elgstammen skal tilpasses andre
samfunnsinteresser og opprettholder det biologiske mangfoldet. Med andre
samfunnsinteresser prioriteres det her i første omgang: trafikkpåkjørsler, beiteskader
på skog og åker, andre jakt interesser og annet friluftsliv.
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B. Beiterykket skal på valdnivå ikke overstige 40 % av årlig kvistproduksjon for furu.
Kommunen og jaktrettshaverne skal i samarbeid sørge for tilfredsstillende
dokumentasjon av beitetrykket.

c. Observert ku per okse i sett-elg skal ikke overstige 1.8 for hvert enkelt vald i
gjennomsnitt for planperioden.

D. Observert kalv per ku i sett-elg skal ikke være lavere enn 0,65 for hvert enkelt vald i
gjennomsnitt for planperioden.

E. Slaktevektene skal ligge over gjennomsnittsvektene i 2002 på kommunenivå. Dette
følges opp.

F. Vesentlig avvik fra bestandsplanen og dens forutsetninger kan føre til at kommunen
trekker godkjenningen tilbake, eventuelt ikke godkjenner ny bestandsplan. Vesentlig
avvik vil blant annet inntreffe når en feller mer enn 5 % i forhold til totalt antall
dyr i vedkommende alderslkjønns kategori ibestandsplanen, dette forhøyet til
hele dyr. Dette følges opp av valdet årlig med følgende:

4. Delmål for valdet.
A. Elgbestandet skal ligge på et nivå slik at beiterykket ikke overstige 40 % av årlig

kvistproduksjon for furu. Valdet skal i samarbeid med nabovald og kommunen sørge
for tilfredsstillende dokumentasjon av beitetrykket.

B. Prioritere avskyting av elg som etablerer seg ved innmark for å redusere beiteskader
på åker.

C. For å forebygge og forhindre skader og ulemper på andre samfunnsinteresser
(beiteskader på skog og åker, trafikkpåkjørseler med mer) er foring med rundballer
blitt iverksatt, på 3 plasser. Dette skal følges opp.

D. Legge forholdene til rette for målsatt avskyting av alle typer dyr for begge kjønn.
E. Kjønnsfordeling av skutte dyr, 1 Yz år og eldre, skal tilstrebes 47 I 53 %.
F. Innsamling og rapportering av bestandsdata (Sett-elg, slaktevekter med mer) følger

rutiner etablert av Elgregionråd øst.
G. Følge vedlagte avskytingsplan, men dynamisk å foreta justeringer i forhold til målsatt

bestandsplan og registrerte avvik til denne i planperioden.
H. Følge interne regler ved feilskyting.
I. Kunne flytte deler av kvoten mellom j aktfelt utover i j akta slik at man på den måten

oppnår høyere fellingsprosent og målsettinger i forhold til type dyr.
J. Valdet vil jobbe for å beholde forlenget jakttid i samarbeid med Elgforvaltningsrådet i

Sør- Odal.

5. Rapportering

Følgende rapportering er pålagt valdet:
A. Gi kommunen oppgave over det enkelte jaktlag med dets tildeling før elgjakta starter.
B. Ved utøvelse av jakt som medfører skadeskyting I feilskyting, skal kommunen

kontaktes.
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c. Sett elg skjema med vektregistreringer fra hvert jaktlag og valdet samlet skal leveres
til kommunen senest 10 dager etter avsluttet jakt. Elgregionråd Østs program for Sett-
elg-registrering benyttes og data oversendes digitalt.

D. Innen 1. april melde til kommunen alle endringer som berørerbestandsplanen (kvoter,
grenser, tellende areal med mer).

E. Hoder av felte dyr skal legges frem til kommunalt utnevnt kontrollør, for kontroll av
alder og kjønn.

6. Avskytingsplan etter hjorteviltsforskriften § 14

Rammer for årlig avskyting
Eldre okse: 18 % - Eldre ku: 18 %. Jaktlagenes avskyting av eldre dyr skal ikke overskride
det antall som tildeles i bestandsplanenes periode. Ungdyr/ kalv kan felles i stedet for eldre
dyr.
Dyr kan overføres til andre år i bestandsplanens periode, innen 5 årsplanens fordeling og
antall.

Som ungdyrIkalv inngår alle dyr som er 1 Yz år eller yngre. Minimum 25 % kalv av total
kvote og minimum 1/3 kalv av ungdyrandelen. Videre kan eldre "svakt utviklede dyr"
nedklassifiseres til ungdyr.
Nedklassifisering forutsetter at laget mangler det skutte dyr på kvoten.
Okser under 150 kg, eller med minst en pigg på en side, kan nedklassifiseres. Piggokser
over 180 kg kan bare nedklassifiseres hvis det ikke er eldre okser igjen på kvoten.
For kuer gjelder en grense på 160 kg for nedklassifisering.
Kalver med slaktevekt opp til 40 kg belaster ikke det enkelte jaktlag sin kvote, men
belaster samlet kvote for valdet, og fellingsavgift til kommunen må betales. Er det snakk
om syke dyr eller fallvilt skal kommunens representant bekrefte dette.
Nedklassifisering skal ikke prege sett elg-skjemaets innhold.
Kjønnsfordeling i%:47 hunn- / 53 hanndyr, 1,5 år og eldre, er et mål.

Avskytingsplanen følger bestandsplanen. Elg som ikke felles ett år kan overføres til senere
års avskyting i planperioden. Vesentlig avvik fra bestandsplanen og dens forutsetninger
kan føre til at kommunen trekker godkjenningen tilbake. Vesentlig avvik er når en feller
mer enn 5 % i forhold til totalt antall dyr i vedkommende alders/ kjønns kategori i godkjent
bestandsplan, dette forhøyet til hele dyr. (Gjelder iforhold til antall dyr i
avskytningsplanen og i sumfor hele bestandsplanperioden).

F lli t ti tikk 2005 2009e mzss a IS I - :
Ar 2005 2006 2007 2008 2009

Kvote 60 60 62 62 61
Felt 60 58 60 60 57
Fellings % 100 97 97 97 93

Kvote 2010- 2014:
Ar 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt
Antall 66 66 66 66 66 330
dyr
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A kyti lvs tingsplan
DYR Antall %
Eldre okse 11 16,7
Eldre ku 11 16,7
Ungdyr 21 31,9
Kalv 23 34,8
Sum 66 100

Kommunen har gjennom sine takseringer av elgbeiteskader i perioden 2001- 2004 gitt oss
sterke indisier på at vi har for stort elgbestand i forhold til beitegrunnlaget. Selv om

takstgrunnlaget er lite, stemmer undersøkelsene godt overens med våre egne
observasjoner av forholdene. Ny beitetakst for østsiden av Glomma er ønsket av Maarud-
Sæter Elgvald, for å se utviklingen. Å endre beitegrunnlaget for elgstammen er ikke gjort
over en 5 års periode. Derfor legger vi opp til å øke uttaket av elgstammen i kommende 5
års periode, i forhold til forrige 5-års periode, med 10 %. Vi vil beholde en avskytning av
eldre dyr på ca 18 % ku og 18 % okse, før nedklassifisering, og må ses på som en øvre
ramme, og at vi under løpet kan justere disse tallene vis vi finner dette riktig. Det er
viktig at vi ovenfor jaktlagene formidler at det reelle uttaket bør gjenspeile målsettinger i
kvoten som er tildelt.

7. KVOTETILDELING
Den tildelte fellingskvoten fordeles forholdsmessig i tråd med lagenes disponible areal.
Utligning ved forfordeling bør skje ved type dyr, alternativt ved neste års fordeling.
Valdet kan velge å åpne for at man de siste 7 dagene av jakta skyter fritt på det som er
igjen på samlet kvote for valdet det enkelte år. Vel og merke innenfor jaktlaget sitt
geografiske området. Dette for at man lettere skal oppnå målene innen kvote og type dyr
for valdet samlet. Dette krever at jaktlederne informerer hverandre fortløpende på slutten
av jaktperioden.

JAKTLAGETS-/ LEDERS ANSVAR
Sørge for at fellingsavgiften innbetales til rett tid.
Påse at jaktlaget og jegerne oppfyller kravene for utøvelse av storviltjakt.
Lede den daglige jakt slik at størst mulig sikkerhet oppnås.
Påse at avskytingen skjer i henhold til tildelt kvote.
Passe på at evt. prøve- eller kontrollmateriale av dyr blir innhentet og tatt vare på
inntil prøvemateriale er levert eller kontroll har funnet sted.
At jakten utføres så humant som mulig i henhold til viltlovens forskrifter.
At man ved eventuell skadeskyting følger de regler som er gitt i lov om ettersøk
herunder § 27 i forskrift om jakt og fangst. Umiddelbart skal det / de berørte lag
varsles. Er resultatet negativt etter første dag, skal Landbruks- og miljøavdelingen og
valdets leder varsles. Eventuelt ettersøk de etterfølgende dager avtales mellom berørte
jaktlag og Landbruks- og miljøavdelingen. Innenfor valdets område er retten til dette
ettersøk knyttet til det enkelte lag som disponerer området, mens plikten har det laget
som forårsaket skaden.
At retningslinjene for vedkommende jaktlag blir gjort kjent for alle jaktdeltakerne i
jaktlaget.
Gi fellingsrapport til kontrollør og til valdets leder i forbindelse med
registreringsarbeidet til forvaltningsplanen.
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8. Oppsyn/ kontroll
Landbruk og miljøavdelingen i kommunen er ansvarlig. Videre skal all omklassifisering
godkjennes av et annet lags leder, helst 2 lags ledere hvis mulig.

9. Feilskyting/ reaksjonsbestemmelser
Det laget som feller feil dyr i forhold til tildelt kvote, skal umiddelbart underrette de andre
lederne påjaktlagene. Følgende retningslinjer vil bli fulgt: .
Er det lag som mangler tilsvarende dyr, som det feilskutte, plikter dette å ta imot dyret. Er
det flere lag som mangler slikt dyr, avgjøres tildeling ved loddtrekning.
Dyret skal leveres ferdig flådd. Skinn, hode og hjerte følger dyret.
Lag som skyter feil dyr pålegges å betale det lag som mottar dyret 2 stk. 1/1 Løiten
Aquavit.

10. Revisjon/ oppsigelse av bestandsplan
Registreres det endrede forutsetninger for bestandsutviklingen kan val det be om at
avskytingsplanen revideres. Dette skjer etter vedtak på valdets årsmøte. Kommunen tar
stilling til dette etter vurderinger gitt av Elgforvaltningsrådet i Sør- Odal. Bestandsplanen
har en varighet på 5 år.

Revidert 12.05.2010

11. Søknad om godkjenning av bestandsplan

Maarud- Sæter Elgvald søker med dette om godkjennelse av bestandsplanen.

2~ D. vYI~ JoIO
Sted! dato valdansvarlig

Godkjennes av kommunen

ka ·ltansvarligSted! dato

SØR-ODAL KOMMUNE
NÆRING OG MILJØ

----------------------------------------------------------------------


