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Skogsfjordvatn jaktfelt er en del av Ringvassøy bestandsplanområde. Planen for 
bestandsplanområdet tilsa et uttak på 33 dyr på Karlsøy sin del av øya. Vintertellingen i 2006 viste 
53 dyr totalt på øya. Dette var en nedgang fra vintertellingen året før som viste 73 dyr. Denne 
nedgangen medførte at styret for bestandsplanområdet vedtok at jakta i år skulle ta utgangspunkt i 
en kvote på 19 dyr. Av dette ble Skogsfjordvatn jaktfelt tildelt 5 dyr. Forutsetningen var at man 
skulle jakte noen dager og så vedta økning av denne kvota hvis bestanden syntes å gi grunnlag for 
det.  Etter noen dagers jakt gikk styret gjennom alle observasjoner og vedtok at en kvote på 19         
dyr skulle fastholdes. Skogsfjordvatn hadde som nevnt fått kvote på 5 dyr, herav 2 
halvannenåringer og 3 kalver. 
 
Resultatet ble at Skogsfjordvatn jaktfelt fikk felt 2 kalver. I vårt jaktområde fantes ingen 
halvannenåringer. Mange av grunneierne har dermed dette år ikke fått tilbud om kjøtt. Jaktlaget 
drev jakt i 25 jaktdøgn. Jaktlaget har observert bra med elg som man altså utfra kvotetildeling ikke 
kunne felle. 
Totalt ble det felt 12 kalver og ei ku + et dyr på Tromsødelen. 
 
Oppsummeringen etter jakta viser at det i bestandsplanområdet (hele Ringvassøy unntatt Tromsø 
sin del) hvertfall finnes 31 dyr. (herav 14 kyr, 11 okser og 6 kalver). 
 
Uttak for neste år blir ikke besluttet før etter vintertellingen i mars 2007.  Skogsfjordvatn jaktfelt vil 
arbeide for en justering av kvota, ikke først og fremst på antall dyr, men på fordeling av type dyr. 
Mye tyder på at vi må forvente lavere antall kilo kjøtt enn vi har fått de beste jaktsesongene. 
Målsetningen i planen er ikke kortsiktig uttak av mest mulig kjøtt, men å tilpasse jakta slik at man 
på lang sikt kan ha en fornuftig elgstamme på øya. 
 
Grunneiere som har spørsmål eller synspunkter om elgjakta kan henvende seg til våre 2 medlemmer 
i styret – Alf Lorentsen og Kåre Nergaard. 
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