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Bestandsplan for elg 

Revisjon 1 / 06.04.2017 

Avtalepartner 

Kommune:  Leksvik 

Vald:  Leksvik Grunneierlag og Leksvik Bygdealmenning 

 

Bestandsplanområde 

Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2018 (2 år) 

Revisjonslogg 

 Revisjon 1: 06.04.2017 

 

Bestandsplanområde 

Leksvik Grunneierlag 

Vald nr Valdnavn Tellende elgareal Valdansvarlig 

V0009 Leksvik Grunneierlag 67000 da Karl Oddvar Balvold 

 

Jaktfelt nr Jaktfelt navn Tellende elgareal (ca) 

J0014 Søndre 10000 da 

J0015 Midtre 9000 da 

J0016 Nordre 11500 da 

J0017 Reidalsmyran 11500 da 

J0018 Ytre Dalbygda 11000 da 

J0019 Røstadlia 9000 da 

J0020 Vålåsen 5000 da 

 

Områdebeskrivelser følger i form av kart med kommentarer. 
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Søndre og Midtre jaktfelter 

 

Grensebeskrivelser for Søndre jaktfelt: 

Nord: Fellesseterveien1. Setervei/fylkesvei til Brandås. 

Øst: Fylkesvei Brandås-Kalstad 

Sør: Kommuneveien fra Kalstad til Bjørnås. Skogsveien fra Bjørnås til Tømmerdal. 

Vest: Tømmerdalseiendommene. Tømmerdalsvatnet. Leksvik Bygdealmenning. 

Grensebeskrivelser for Midtre jaktfelt: 

Nord: Fylkesvei Fagerlia-Kulia-Lerstad. 

Øst: Fylkesvei Lerstad-Grande. 

Sør: Riksvei Grandkrysset-Yttergrande. Fylkesvei Grande-Skjelbreid. Setervei Skjelbreid-Langen 

(nyveien). 

Vest: Leksvik Bygdealmenning 

  

                                                           
1 Makeskifte LGL/LBA avtalt i 2008. 
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Reidalsmyran, Ytre Dalbygda og Nordre jaktfelt 

 

Grensebeskrivelser for Reidalsmyran jaktfelt: 

Nord: Hønnåsseterveien – langs toppen av Storslættåsen – Svalbakveien (fra svingen opp mot 

Rosvoldsetra) til Hovstein (Skistadion). Fylkesvei Hovstein til brua over Innerelva. 

Øst: Innerelva. 

Sør: Riksv 755 Røstadsvingen-Grandkrysset. Fylkesvei Grande-Lerstad-Kulia. 

Vest: Seterveien Kulia-Sloppabukta 

Grensebeskrivelser for Ytre Dalbygda jaktfelt: 

Nord: Vassleia Litj-juvatnet-Fiskløysa. Leksvik Bygdealmenning. Seterveien Nygårdssetra-Kruksetra2. 

Leksvik Bygdealmenning. 

Øst: Gammelveien Elvvassbakkan-Høglendet. Riksvei 755 Høglendet-Tømmerbakken. 

Eiendomsgrensa mellom Moan og Aune. Tømmerbakken-Tetlia. 

Sør: Fylkesvei Tetlia-Hovstein. Setervei Hovstein (skistadion)-Moldveien til svingen opp mot 

Rosvoldsetra. 

Vest: Svalbakveien (fra svingen opp mot Rosvoldsetra) – skardet opp Svalbakheia – vassleia mellom 

Svarttjønna og Bessmortjønna – vestre ende av Markussetertjønna – Markussetervollen – øya i 

Fiskløysa. 

                                                           
2 Makeskifte LGL/LBA avtalt i 2008. 
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Grensebeskrivelser for Nordre jaktfelt: 

Nord: Fylkesgrensa mot Sør-Trøndelag. Storslettelva-Verran kommune. Derifra i rett linje til vestre 

ende av Fjellvatna. Følger vatnet til litt inne på indre Fjellvatn. 

Øst: Fra indre Fjellvatn langs Bygdealmenningsgrensa via Båvatnet til øya i Fiskløysa – 

Markussetervollen – vestre ende av Markussetertjønna – vassleia mellom Svarttjønna og 

Bessmortjønna – skardet ned Svalbakheia - Svalbakveien (svingen opp mot Rosvoldsetra) - langs 

toppen av Storslættåsen - Hønnåsseterveien – Setervei ned mot Kulia. 

Sør: Fylkesvei Kulia-Imtjønnbekken 

Vest: Imtjønnbekken-Imtjønna-Steinvegheia-Kravelbekken-Vestre Herbergtjønna-Litjrørvatnet-

Breibekken-Storslettelva-Fylkesgrensa. 

Røstadlia jaktfelt 
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Grensebeskrivelser for Røstadlia jaktfelt: 

Nord: Fylkesvei fra Hovstein (brua over Innerelva) til Aunbekken. Aunbekken og vassleia videre til 

Tverrelva og brua vest for Heggbakken3. Privatveien Heggbakken-fylkesvei 755. Dalsbekken-

Ramdalsmyra. Leksvik Bygdealmenning (unntatt Gullbakken som er innenfor). 

Øst: Ramdalsveien sørover til Lyng. Vassleia ned Kvernhusdalen til Trondheimsfjorden.  

Sør: Trondheimsfjorden t.o.m. Hjellupvolden. Eiendomsgrense mot Hjellup til Kastvolden. Fylkesvei 

Kastvolden-Røstadsvingen. Røstadsvingen-Innerelva. 

Vest: Innerelva 

Bergbygda jaktfelt (kart neste side) 

Grensebeskrivelser Bergbygda jaktfelt: 

Nord: Kraftlinja fra veien øst for Klokkarsetran til Tømmerbakken 

Øst: Tømmerbakken. Eiendomsgrensa mot Holmåsgårdene ned til Trondheimsfjorden. 

Sør: Trondheimsfjorden bort til Øra. Eiendomsgrensene mot Tronvik, Dretvik og Selli. 

Trondheimsfjorden fra Selli til Kvernhusdalen. 

Vest: Vassleia Kvernhusdalen-Lyng. Ramdalsveien-seterveien øst for Klokkarsetran. 

                                                           
3 Makeskifte mellom LGL og Østre Dalbygda i 2012. Ståggåmyra er ikke med på Røstadlia jaktfelt 
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Leksvik Bygdealmenning 

Vald nr Valdnavn Tellende elgareal Valdansvarlig 

V0008 Leksvik Bygdealmenning 71576 da Robin Sandvold 

 

Totalareal: 117000 da. Dette fordeles slik: 

Type terreng Areal 

Produktiv skog 35500 da 

Myr 21500 da 

Skrapskog 5900 da 

Snaufjell 43500 da 

Annet 10600 da 

 

Eiendommen er delt i 2 teiger: Innerskogen - 70500 da, Ytterskogen - 46500 da. 

Valdet er de senere årene delt i 5 jaktfelt:  

Jaktfelt nr Jaktfelt navn 

J0009 Spelholtheia 

J0010 Surendalen 

J0011 Flintheia 

J0012 Ramslia 

J0013 Langslia 

 

Områdebeskrivelser følger i form av kart og grensebeskrivelser. 

 

Spelholtheia og Surendalen jaktfelt 

Grensebeskrivelser Surendalen jaktfelt (1): 

Sør for Ramdalsvatnet og bilvegen  til Sniptjønna og vegleia fram til Bjørvikdalen. Arealet sør for 

høyspentlinje på strekningen Varglia til Tømmerbakken (hytteveg) er makeskiftet mot arealet på 

eiendommen Kammen, gnr 48 / 1. Forøvrig eiendomsgrensa for almenningen. 

 

Grensebeskrivelser Surendalen jaktfelt (2): 

Sørover mot Spelholtheia og vestover til Rv. 755. Forøvrig eiendomsgrensa for almenningen.
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Flintheia jaktfelt 

Grensebeskrivelser Flintheia jaktfelt (3):  

Vest for Rv. 755. Lakklia disponeres av Leksvik Grunneierlag. Fra Kruksetran følger grensa setervegen til forbi Nygårdssetra. (Ytre Dalbygda) 

 

Landslia og Ramslia jaktfelt 

Grensebeskrivelser Landslia jaktfelt (4): 

Sør for Langen og Ramslielva. Vegen fra Ytter-langen til Fellessetervegen. For øvrig eiendomsgrensa for almenningen. 

Grensebeskrivelser Ramslia jaktfelt (5): 

Nord for Landslia jaktfelt. Makeskifte med Leksvik grunneierlag: Grense fra Kråkmovegen langs bekk til Imtjønna, derfra i nord-vestlig retning til 

Herbergtjønna, derfra rett over Bjørkseterheia til almenningsgrensen ved  lille Rørvatn. 



Leksvik Grunneierlag og Leksvik Bygdealmenning - Bestandsplan for elg 2017-2018 

 

 

Side 10 

 

 



Leksvik Grunneierlag og Leksvik Bygdealmenning - Bestandsplan for elg 2017-2018 

 

 

Side 11 

 



Leksvik Grunneierlag og Leksvik Bygdealmenning - Bestandsplan for elg 2017-2018 

 

 

Side 12 

 

Mål 

Nasjonale målsettinger 

 Elgbestanden skal stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som bærekraftig, 

både i forhold til bestandenes kvalitet og i forhold til virksomheten i andre samfunnssektorer. 

 Elgbestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og opprettholde sin 

naturlige genetiske variasjon. 

 Elgbestanden skal ikke representere en trussel mot biologisk mangfold. 

 Elgbestanden skal gi mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn økonomisk og 

rekreasjonsmessig utnytting. 

 Forvaltningen av leveområdene gjennom annen arealbruk skal sikre elgens krav til kvalitet og 

både lokal og regional funksjonalitet i et langsiktig tidsperspektiv. 

 Elgens helsetilstand skal opprettholdes på et høyt nivå. 

 Det skal tilrettelegges for en effektiv 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 skal danne grunnlag for kommunens målsetting og valdets målsettinger. 

 

Målsettinger for Leksvik Grunneierlag og Leksvik Bygdealmenning 
 

 Holde elgbestanden på et nivå som er forsvarlig med hensyn til beitegrunnlaget 

 Holde forholdet ku/okse ned mot 2,5 

 Øke produktiviteten: 

o Større andel ku med kalv 

o Økte kalvevekter 

 Styrke samarbeidet mellom Leksvik Grunneierlag og Leksvik Bygdeallmenning 

 

Tiltak i planperioden 
 

Skape gode beiter og livsvilkår ved å oppfordre skogeierne til å: 

 Ikke rydde bjørk,selje,vier,osp,rogn og einer annet enn der de er i direkte konflikt med 

produksjon av tradisjonelle treslag for skogbruket. 

 Unngå skogsprøyting i viktige vinterbeiteområder for elg. 

 Sette igjen kantvegetasjon mot myrer,vassdrag og lite trafikkerte veier. 

 Toppkappe furu,selje og bjørk som skal reguleres bort. 

 Gi sluttavvirkninga mest mulig mosaikkpreg som ivaretar skjul i tillegg til stor beiteproduksjon 

i kantsoner. De naturlige terrengformasjoner bør utnyttes ved gjennomføring av dette 

tiltaket. 
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Utøve effektiv jakt ved å: 

 Kreve at hvert jaktlag disponerer godkjent ettersøkshund. 

 Kreve at jakthunder som brukes løst har attest for dressur mot jaging av sau 

 Utøve jaktoppsyn 

 Samordne elgforvaltningen for Leksvik Grunneierlag og Leksvik Bygdealmenning 

 Sikre rapportering til kommunen med hensyn til sett elg og slaktevekter 

 

Forbedre balansen i elgbestanden ved å: 

 Redusere uttaket av voksen okse gjennom strengere tildeling og ved bruk av incentiver 

og/eller sanksjoner 

 

Avskytingsplan 
Årlig avskyting i planperioden er angitt i tabellen under. 

 

År 
Antall dyr 

Leksvik Grunneierlag Leksvik Bygdealmenning 

2017 50 30 

2018 50 30 

Sum 100 60 

 

Rammer for årlig avskyting 
Andeler felte dyr reknes over hele planperioden. Det tillates mindre avvik innenfor hver enkelt jaktår. 

 

1. Avskyting av kalver og 1 ½-åringer skal være minst 65% av totalt felte elger. Kalv skal utgjøre 

minst 45% av den totalt felte kvote i bestandsplanområdet. 

 

2. Beskatning av okse 2 ½ år og eldre skal ikke overstige 15% av felt kvote. 2 ½ års okse med 

slaktevekt under 140 kg reknes ikke med innenfor denne rammen. 

 

3. Beskatning av ku 2 ½ år og eldre skal ikke overstige 15% av felt kvote. 2 ½ års ku med 

slaktevekt under 140 kg reknes ikke med innenfor denne rammen. 

 

4. Kalveførende ku skal ikke felles fra kalven. Dersom kua ved et uhell felles, må også kalven 

felles så fremt det er ledig kvote innenfor valdet. 

 

5. Felling av hanndyr 1 1/2 år og eldre, må ikke overstige 50 % av felte dyr (1 1/2 år og eldre) i 

avtaleperioden. 

 

6. Det skal ikke drives jakt i mellomperioden, f.o.m. 2. oktober t.o.m. 9. oktober. 
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7. Det er forbudt å skyte voksen okse (2 ½ år eller eldre) første jaktuke (f.o.m. 25. september 

t.o.m 1. oktober). 

 

8. Ved endrede forutsetninger i forbindelse med avtalen, kan kommunen bestemme at avtalen 

skal revideres, etter a ha innhentet uttalelse fra grunneiere/jaktrettshaverne. 
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Revisjon/oppsigelse av bestandsplanen 
 

Kommunen kan allerede etter 1. avtaleår vurdere om intensjonene i bestandsplanen er oppfylt, 

inkludert årlig avskyting og rammer for avskyting. Kommunen kan da si opp avtalen dersom det er 

vesentlige avvik fra planen. Ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i området i løpet av 

planperioden, kan kommunen også vedta å trekke godkjenningen tilbake eller tildele ny 

fellingstillatelse. 

 

Ved direkte misbruk av avtalen, vil bestandsplanområdet få tildelt kvoten slik at forutsetningene og 

intensjonene i bestandsplanen blir oppfylt. 
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Søknad om godkjenning av bestandsplan 
 

Bestandsplanområde Leksvik Grunneierlag søker med dette Leksvik kommune om godkjenning av 

planen. 

 

Leksvik, 06.04.2017     Leksvik, 06.04.2017 

 

 

________________________________   _______________________________ 

Valdansvarlig Leksvik Grunneierlag   Valdansvarlig Leksvik Bygdealmenning 

 

 

 

 

Kommunens behandling av bestandsplanen 
 

Bestandsplan fra bestandsplanområde Leksvik Grunneierlag og Leksvik Bygdealmenning for perioden 

2017-2018 

 

Godkjennes/godkjennes ikke 

 

 

 

_______________________     ____________________________ 

Sted        Dato 

 

 

________________________________ 

Kommunens viltansvarlig 

 


