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Regler elgjakt Grytbogen 2021-2023
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt

Utvalg for næring og naturs behandling av sak 20/2021 i møte den 02.03.2021:
Behandling
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg for næring og natur er tilfreds med organisering og salg av elgjakta i Grytbogen. I
hovedsak videreføres ordningen med utleie/salg til tre jaktlag i en treårsperiode. Følgende
punkter tas med i ”Regler elgjakt Grytbogen 2021-2023”:
•
•
•
•
•
•
•

Ordningen med tre perioder og tre jaktlag videreføres.
Elgjakta i Grytbogen er forbehold jaktlag fra Nærøysund kommune
Ordningen med at lagene rullerer på jaktperiodene i treårsperioden videreføres.
Grunnavgiften settes til 4000 kroner pr. dyr.
Statskog sine priser for 2021 benyttes for hele perioden.
Leie av hus, hytte og båt settes til 900 kr/døgn.
Kommunen organiserer eventuell oppsopjakt.
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• Fra der skogstua stod tidligere og opp til Erikfjellvatnet er det kun tillat med lette
beltekjøretøy som jernhest, elgtrack, ATV med belter eller lignende.
Kommunedirektørens innstilling
Utvalg for næring og natur er tilfreds med organisering og salg av elgjakta i Grytbogen. I
hovedsak videreføres ordningen med utleie/salg til tre jaktlag i en treårsperiode. Følgende
punkter tas med i ”Regler elgjakt Grytbogen 2021-2023”:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordningen med tre perioder og tre jaktlag videreføres.
Elgjakta i Grytbogen er forbehold jaktlag fra Nærøysund kommune
Ordningen med at lagene rullerer på jaktperiodene i treårsperioden videreføres.
Grunnavgiften settes til 4000 kroner pr. dyr.
Statskog sine priser for 2021 benyttes for hele perioden.
Leie av hus, hytte og båt settes til 900 kr/døgn.
Kommunen organiserer eventuell oppsopjakt.
Fra der skogstua stod tidligere og opp til Erikfjellvatnet er det kun tillat med lette
beltekjøretøy som jernhest, elgtrack, ATV med belter eller lignende.
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Bakgrunn for saken
Elgjakta i Grytbogen har lengre tid vært utleid på treårs kontrakter og 2020 var siste året i en
slik periode. Opplegget evalueres for å se om ordningen skal videreføres.
Eiendommen Grytbogen er et jaktfelt i Nordre Nærøy bestandsplanområde.
Bestandsplanområdet forvalter elgstammen i hht treårig bestandsplan utarbeidet av grunneiere
og godkjennes av kommunen.
Utleie av jakt skjer i hht regler for elgjakt Grytbogen. Disse reglene er en del av evalueringen.
Årlig kvote i Grytbogen har variert noe, i siste treårsperiode har kvoten vært 13 dyr hvert år og
alle dyrene er felt.
Jaktår Oksekal Kukal
v
v

Okse 1 ½
år

Ku 1 ½
år

Okse 2 ½ år og
eldre

Ku 2 ½ år og
eldre

Sum
felte

2018

2

3

1

3

3

1

13

2019

5

2

2

0

3

1

13

2020

1

5

1

2

4

0

13

Sum

8

10

4

5

10

2

39

I forhold til avskytningsavtalen har uttaket en bra fordeling på alder og kjønn; 46 prosent kalv,
69 prosent ungdyr og 5 prosent elder ku. I perioden er det felt litt for stor andel okser (1,5 år og
eldre) i forhold til avskytningsplanen. Det bemerkes at avskytningen i stor grad stemmer med
tildelingen til hvert jaktlag.
Inntekten fra elgjakt utgjør omtrent 100.000 kroner i året.
År

Kg kjøtt

Kr kjøtt
eks mva

Husleie kr Sum
inntekt kr

2018

1400

84460

7200

91660

2019

1272

77590

13600

91190

2020

1395

88168

12800

100968

4067

250218

33600

283818

Tidligere tilbakemeldinger fra jaktlagene er at de stort sett er fornøyd med opplegget.
Kommunen mener også at dagens ordning med utleie av elgjakta i Grytbogen fungerer
tilfredsstillende. Av merknader fra jaktlagene er framkommeligheten med ATV opp til
Erikfjellvatnet ofte nevnt som en utfordring og det ytres ønske om bedre tilrettelegging.
Kommunens holdning har vært at elgjakt i Grytbogen skal tilbys innenbygdsboende til en pris
som ikke er ekskluderende. Det har stort sett vært tilstrekkelig interesse blant lokale jaktlag og
nå med Nærøysund kommune vil det være flere jegere og jaktlag som kan søke på elgjakt i
Grytbogen.
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Med dagens jakttid er det mulig med enda flere perioder, flere jaktlag og færre dyr pr jaktlag.
Flere får da få tilbud om jakt i Grytbogen og en kvote på to-tre dyr kan gjøre tilbudet attraktivt
for flere jaktlag. Men jakt i oktober/november kan være utfordrende med dårlig vær og korte
dager. Det er mye rigging og logistikk for å jakte i Grytbogen, når et jaktlag først har etablert seg
i Grytbogen kan det være effektivt å ta ut en god del av kvoten.
Kommunen har benyttet Statskog sin pristabell for Trøndelag. Tabellen for første året er
benyttet for hele perioden. Alternativt kan Statskog sin tabell oppdateres for hvert år.
Grunnavgiften ble økt ved forrige evaluering for å gjøre det mer interessant for jegerne å få tak i
alle dyrene. Kalv 3000 kroner og voksen 4000 kroner. Alternativt lik pris på kalv og voksen.
Statskog har 4000 kr i grunnavgift pr. dyr.
I husleien inngår huset i Grytbogen, hytta ved Erikfjellvatnet, begge fullt utstyrt og tilrettelagt
med propan, solcelle og ved. I tillegg disponeres 16 fot aluminiums båt med 25 hk
påhengsmotor. Leien reguleres jf prisstigning.
Etter at jakttiden ble endret er følgende perioder benyttet:
1. Periode: f.o.m. 25.09. t.o.m. 01.10. (7 dager)
2. Periode: f.o.m. 02.10. t.o.m. 11.10. (10 dager)
3. Periode: f.o.m. 12.10 t.o.m. 21.10. (10 dager)
Det er sjelden at jaktlag benytter hele perioden, som regel jaktes det 4-5 dager i begynnelsen av
perioden.
Etter tredje perioden har kommunen disponert jakta og kommunen har organiserer eventuell
oppsopjakt. Jaktlag som ikke har felt sin kvote kan få tilbud om mere jakt. Det kan også
organiseres jakt med jegere fra de andre jaktlagene. Kommunen kan også organisere
oppsopjakt med andre jegere. Ved stor interesse for jakt i Grytbogen er det et alternativ at
oppsopjakt tilbys et av jaktlagene som søker og er med i trekningen. Dette er prøvd tidligere, og
det viste seg at det ikke var så interessant å dra til Grytbogen å jakte på noen få dyr sent på
høsten.
Kommunedirektørens vurdering
Ordningen med at jaktlagene rullerer på de tre periodene i treårsperioden videreføres.
Minimum 5 jeger på jaktlaget og maks 2 utenbygds videreføres. Grunnavgiften settes til 4000,for pr. dyr. Fellingsavgift i hht gjeldende sats for Nærøysund kommune. Statens pristabell fra
2021 legges til grunn for hele perioden. Leie av hus og båter økes fra 850 kr til 900 kr pr. døgn.
Hvert jaktlag har fått dispensasjon for å ha med et kjøretøy (ATV) inn til Grytbogen for å kunne
transportere ut felt elg. Det har vært gitt dispensasjon for å ha med ATV opp til Erikfjellvatnet
når jaktlagene bor i hytta. Utfordringen er at flere jaktlag har med flere kjøretøy og spesielt
traseen opp til Erikfjellvatet bærer preg mye kjøring. Det bemerkes at det ikke er bare kjøring i
forbindelse med elgjakt, men det meste av kjøring på barmark er knytet til elgjakt og det er i
forbindelse med elgjakt at et er gitt dispensasjon for å kjøre opp til vatnet.
Kommunen gjennomførte for noen år siden et prosjekt for å kartlegge muligheter for utvikling
av eiendommen og det ble sett på sterke og svake sider med Grytbogen. Det spesielle er at
Grytbogen er en stor eiendom med store områder som oppleves som urørt og at dette sammen
med stillhet og ro er det som er det unike med eiendommen. Kommunen må være bevist dette
og ikke legge opp til en bruk av eiendommen som reduserer eiendommen og områdets kvalitet.
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Omfanget av kjøring på barmark opp til Erikfjellvatnet bør derfor begrenses. Jaktlag som søker
elgjakt i Grytbogen må være forberedt på at dette er et vegløst område, det er krevende
terreng og krevende jakt som krever mye gåing i terrenget, også opp til Erikfjellvatnet. Det kan
være et alternativ at hjulkjøretøy må parkeres der skogstua sto opprinnelig, ca. 2 km nedenfor
vatnet, og at det kun gis dispensasjon til å benytte lette beltegående kjøretøy opp til vatnet og
videre innover hvis det skal hentes elg.
Utlysingen samkjøres med Statskog sin utlysning av elgjakt og søknadsfristen settes til 02. mai
2021.

Nærøysund kommune, 23.02.2021
Hege Sørlie
kommunedirektør

