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Skogsfjordvatn jaktfelt har høsten 2007 felt 5 elger. Det ble felt 2 okser, 2 kalver og 1 ku. 
Jaktlaget lyktes med å ta ut hele den tildelte kvota, med unntak for en eldre uproduktiv ku 
som var tildelt. Det ga et utbytte med en samlet slaktevekt på ca. 750 kg. På vanlig måte ble 
dette fordelt likt  mellom jaktlag og grunneiere. Grunneieres andel ble forsøkt fordelt og 
tilbudt alle tilgjengelige grunneiere. Grunneiere har på vanlig måte betalt kr. 60. pr. kg og får 
deretter utbetalt overskuddet som utbytte, etter sine andeler i grunneierlaget. Totalt ble det felt 
14 dyr i hele valdet. (Den del av Ringvassøy som tilhører Karlsøy kommune) 
 
Både grunneiernes representanter og jaktlaget er ganske tilfreds med årets jakt. Både tildeling 
og gjennomføringa av jakta har vært vellykket. Det ble dette året et uttak med større 
spredning på typer dyr. Det ble registrert at det omtrent ikke fantes 1,5 års dyr i terrenget. 
Dette er rimelig ut fra et for ensidig uttak av kalver de 2 siste år. Årets uttak av kalver var mer 
begrenset.  Samarbeidet mellom leder for jaktlaget og jaktfeltansvarlig har vært utmerket. 
 
3 årsplanen for valdet er dermed gjennomført. Styret vil nå evaluere denne planen og starte 
arbeidet med en ny langsiktig forvaltningsplan. Det vil bli levert søknad til viltnemda om 
uttak av dyr for de neste år. For at alle skal få informasjon og anledning til å komme med 
ytringer om denne planen, blir det arrangert et åpent møte torsdag 24. januar 2008 kl. 1800 på 
Hansnes rådhus. Grunneiere og jegere er velkommen. 
 
Det har vært noen delte meninger om den måte styret for bestandsplanområdet har forvaltet 
elgstammen på. Dette styret er sammensatt av 2 medlemmer fra hvert  av jaktfeltene på 
Ringvassøy. Kritikken har gått på uttak av feil type dyr i 2005 og 2006. Også i styret har det 
vært delte meninger om dette. Men det er nå engang slik at alle må gi og ta i et styre. Styrets 
flertall lager vedtak og det er nødvendig at alle forholder seg til dette selv om man er uenig.  
Jaktfeltansvarligs oppfatning er at forutsetningen for et langsiktig utbytte av elgjakta er 
samhold internt i jaktfeltet og så mye samhold mellom jaktfeltene at man makter å 
gjennomføre en felles plan og en felles forvaltning for hele valdet. Oppsplitting av valdet for 
at flere kan få gjennomført egne meninger gagner ikke hensynet til en samlet forvaltning av 
en elgstamme og et beiteområde. 
 
Skogsgjordvatn grunneierlag takker alle samarbeidspartnere for jakta, herunder jaktlaget, 
grendehuset hvor flere av jegerne har bodd, Kåre Nergård som har stilt driftsbygning til 
disposisjon for arbeid med slaktene samt hjelpere som har stilt opp med frakting av slakt. 
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