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16/21 17.03.2021 Plan og ressursutvalg fast utvalg for plansaker 

 

Saksfremlegg - Målsetting for hjorteviltforvaltningen 2021 - 2023 i Hábmera suohkan - 
Hamarøy kommune 

Kommunedirektørens anbefaling 
Forslag til «Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2021-2023 i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune 
legges ut for høring. 

 

 
Plan og ressursutvalg fast utvalg for plansakers behandling av sak 16/2021 i møte den 
17.03.2021: 

Behandling 
Orientering ved saksbehandler Per Arne Rahka. 

Votering: 

Kommunedirektørens anbefaling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Forslag til «Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2021-2023 i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune 
legges ut for høring. 

 

Bakgrunn for saken 
I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 3, mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr så skal 
kommunen vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på 
arten eller artene. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, 
bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker langs veger. 

Elgvaldenes bestandsplaner skal være i tråd med de kommunale målsetningene. 

Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Hamarøy ble første gang godkjent i 2015 og var 
ordinært gjeldene til og med 2018. Som følge av kommunereformen ble målsetningene gitt utvidet 
gyldighet frem til 31.12.2020. 



Vurdering 
Vedlagte forslag til målsetting for hjorteviltforvaltningen 2021-2023 er basert på samme mal som 
tidligere målsettingsdokument. 
Faktagrunnlaget er imidlertid betydelig endret som følge av kommunereformen da vald fra tidligere 
Tysfjord kommune, fra og med 2011er lagt inn som gjeldene datagrunnlag for Hamarøy kommune. 

Planen sendes for høring til kommunens elgvald, jeger- og fiskeforeninger, Bondelaget, bonde- og 
småbrukerlaget og kunngjøres videre med annonse i Lokalavisa Nord-Salten og på 
hamaroy.kommune.no. 

 

 

 

Vedlegg 

1 Målsetting for hjorteviltforvaltningen 2021-2023 Hábmera Suohkan-Hamarøy kommune. 
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