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Møtet ble startet ved å ønske velkommen og så ble en PowerPoint presentasjon gjennomgått av 
undertegnede. Jonny Pedersen var også til stede å kom med innspill i forhold til hva som har vært 
gjort tidligere, og i forhold til helikopter telling. Det ble deretter åpnet for tilbakemeldinger fra de 
frammøtte og de ble oppfordret til å komme med forslag til mulige løsninger. 

Tilbakemeldingene fra stort sett samtlige er at det har økt med elg i området, det ble også bemerket 
at det de siste 2-3 årene har blitt et problem med elg langs veien lengre inne i fjorden også, Elgsnes, 
Hatteng og Oteren. Det observeres aldri elg langs vestsiden av fjorden. Problemet er konsentrert fra 
og med November til og med Februar, etter det trekker gjerne elgen lengre opp i dalen og ut av de 
sentrumsnære områdene. 

Den største bekymringen var barn som går til og fra skolen, og noen av barna gruer seg til å gå i frykt 
for å møte elg. Det ble foreslått at en representant fra kommunen møter på skolene å holder et 
tilsvarende foredrag som ble presentert på folkemøtet, om varsomhetsregler og elgens kroppsspråk 
til elevene. Et av tiltakene som kommunen lett kunne få på plass var at gatelysene ble slått på når det 
var mørkt etter at skolen hadde startet på høsten, slik det er nå så går det langt ut på høsten før det 
er lys langs skoleveien. Det ble også stilt spørsmål om det var mulig å sette inn en liten skolebuss for 
de som i dag må gå i den perioden elgen er mest nærgående (November-Februar). Det har vært 
observert elg inne i skolegården i skoletida, og man frykter at noen barn kan bli skadet. I tillegg ble 
det bemerket at også foreldrene burde ta en prat med sine barn i forhold til å det med å være 
oppslukt av mobiltelefonen mens de går til og fra skolen. Barn blir gjerne så opptatt av dette at de 
ikke får med seg hvis det står elg langs sykkel- og gangstien. 

Det ble foreslått å rydde skog langs veiene, gjerne 20 meter på hver side slik at det er lettere å 
oppdage elgen som er på tur ut på veien. Det har vært forsøk å få til tidligere oppe i Skibotndalen, 
men Statskog har vært uvillig til dette. Det var enighet om at man forsøker å få til skogrydding langs 
veien i de mest sentrumsnære områdene i første omgang, og det må da jobbes med å få på plass en 
avtale med aktuelle grunneiere. Statens vegvesen må også kontaktes i forhold til dette da det er 
snakk om E6 i hovedsak. Det er i ferd med å etableres en gruppe med godt voksne menn på Skibotn 
«Gutta på skauen», og de så for seg at dette var en type oppdrag som kunne være aktuelt for dem. 

Det var også et ønske om en ny elgtelling nå på vinteren, og spesielt over bebyggelsen i Skibotn. 
Helikoptertellingen som ble gjennomført i mars-2018 ble gjennomført uten at det ble flydd over 
sentrum, da det manglet tillatelse til det. Det kom opp forslag om telling fra drone, og spørsmål om 
Statens vegvesen kan kontaktes med forespørsel om å bidra. Det bes om et møte med Statens 
vegvesen i forhold til både skogrydding og bruk av drone. 

Spørsmål om kommunens forvaltning av elgbestanden har vært «for effektiv» i form av at stammen 
har økt kom også opp. Og man lurte på hvorfor kvoten i Apaja var redusert i 2018. Flere mente at 
kommunen burde ta ut noen dyr nå i vinter for i alle fall å redusere problemet noe, og i at kvoten til 
høstens jakt burde økes. Det ble spurt om det var mulig å redusere minstearealet en plass i 
kommunen og beholde dagens minsteareal andre steder, noe som ikke er noe problem å få til. Det 



ble også bemerket at det er såpass mye elg at det ikke jaktes i områder som er vanskeligere 
tilgjengelig, og at dette dermed blir et fristed for elgen under jakta. Men så lenge kvoten fylles så vil 
det jo ikke spille noen rolle hvor de blir skutt, for det vil jo ikke bli tatt ut flere dyr uansett. Det var 
stor enighet om at kommunen må ta en grundig vurdering av kvoten til høsten for å prøve å redusere 
elgbestanden noe. Det ble bemerket at de elgene som befinner seg i lavlandet og nær sentrum på 
vinteren ikke nødvendigvis er i områdene under jakta, og at noen trolig har kommet helt fra Sverige 
og Finland. Det har vært gjort observasjoner av at flere elger har kommet over grensen, men det 
finns lite eller ingen statistikk som kan underbygge og dokumentere dette. Kommunen må se på 
tildelingsmåten, og vurdere om tildelingen må bli mer spesifikk på Statskog sin grunn der høye priser 
fører til at kalver og ungdyr skytes istedenfor eldre og tyngre dyr. Statskog har så langt insistert på å 
holde prisene på det nivået de er i dag. 

Møte slutt. 

Takk til representantene fra Skibotn bygdeutvalg for klargjøring av lokaler og servering. 

 

Hva gjøres videre? 

Møte internt på Rådhuset i uke 8 (uka etter folkemøtet) hvor situasjonen i forhold til skoleelevene 
diskuteres. Det tas opp i forhold til foredrag i skolen, gatelys og skolebuss. Er uttak nå i vinter 
ønskelig og nødvendig? 

Statens vegvesen kontaktes snarest for å avklare i forhold til skogrydding og dronetelling. Eventuelt 
kan andre kontaktes i forhold til droneflyging. Kommunen ser på muligheten for å søke på 
«Krattryddingsmidler» fra Troms Fylkeskommune, her er søknadsfristen 15 april. Skogrydding vil 
derfor være et tiltak med effekt først neste vinter. Grunneiere må kontaktes for å få tillatelse til 
rydding. 

Storfjord kommune har bestilt flyttbare varselskilt med blinkende lys fra Statens vegvesen og disse vil 
bli satt opp på de mest utsatte strekningene når de ankommer. Det må etableres en løsning på hvem 
som setter disse opp ved behov. 

Alle jaktledere i kommunen inviteres til et møte for å diskutere bestanden, høstens jakt og 
muligheten for økt uttak. Kommunen tar en gjennomgang av uttaket så langt i forvaltningsperioden 
(2016-2019), og vurderer fordelingen av dyr for uttak. Videre går forvaltningsperioden ut etter jakta i 
2019 og ny plan skal utarbeides for de neste 4 årene, man må derfor gjøre en evaluering av perioden 
som har vært og se på minsteareal og uttak for de neste 4 årene. 

Kommunen tar et møte med Statskog hvor deres forvalting blir gjennomgått og hvor framtidig 
forvaltning diskuteres.  

 

Referent: Odd Geir Fagerli, Rådgiver Jord, Skog, Fiske og Utmarksforvaltning. 


