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Innledning 

 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt (FOR-2012-02-10-134) legger til rette for en lokaltilpasset 
forvaltning, der kommunens lokalkunnskap/fagkunnskap skal styrke viltforvaltningen innenfor 
de nasjonale rammene. Forskriften, med tilhørende rundskriv, understreker kommunens 
ansvar for offentlige interesser knyttet opp til hjorteviltbestanden i de gjeldende kommuner.  
 
Forskriftens § 3 inneholder bestemmelser om at kommunen skal vedta målsettinger for 
utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). 
Målsettingen skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, 
skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.  
 
Den kommunale målsettingen legger føringer for eventuelle bestandsplaner utarbeidet av 
rettighetshavere i kommunen. Disse bestandsplanene må ta hensyn til offentlige målsettinger 
for å bli godkjent, og det er derfor viktig at rettighetshavere inkluderes når de kommunale 
målsettingene utarbeides.  
 
Dagens bestandssituasjon: 
 

 Bra kjønnsfordeling ku/okse rundt 1:1,8 

 Fortsatt svært lave slaktevekter på kalv og ungdyr 

 Sett kalv pr. ku på ca. 0,50 

 Uendret valdstruktur 

 Økt skogbruksaktivitet/hogst 

 Minimalt med påkjørsler av elg 
 
Sett elg pr. jegerdag 2011 – 2016 viser en nedgang i 2016 etter en svak oppgang i 2014-
2015. Gj.snitt sett elg pr. dagsverk er de siste seks år er 0,25. 
 

 



Tallene for 2016 viser en ganske markert nedgang i sett elg pr. jegerdagsverk. Bestanden 
har vært lav i mange år nå og man bør kunne legge til rette for en liten økning i bestanden i 
kommende tre-årsperiode. Hogstaktiviteten har vært stor de siste årene, rundt 35-40 000 m3, 
og bør på sikt bidra til et økt beitetilbud. 
 
Minstearealet er i følge Hjorteviltforskriften «det viktigste virkemiddelet i reguleringen av 
bestandsstørrelsen». Minstearealet er den arealstørrelsen som normalt skal ligge til grunn for 
hver fellingstillatelse som jaktrettighetshaverne har krav på. Minstearealet endres ikke i 
denne perioden men det strammes inn på avskyting av kalv for å unngå at det skytes for 
mange voksne dyr. 
 
Bestandsplaner: 
Det er et ønske at forvaltingen av elg skjer over større områder gjennom bestandsplaner. Det 
krav om minimum 20 ganger minstearealet for å få godkjent bestandsplan. Dette betyr at 
valdene nå må samarbeide for å oppnå dette. 
 
Ønsket situasjon: 
 

 Størst mulig andel av produktive dyr i stammen 

 En fortsatt god kjønnsfordeling i stammen rundt 1:1,5 okse pr. ku 

 Høyere kalvevekter 

 Flere kalver pr. ku, over 0,55 

 Hensiktsmessige store vald og tildeling etter bestandsplan 

 Maksimal utnyttelse av tilgjengelig beite uten overbeiting 

 Fortsatt høy hogst og ungskogpleie som gir mer kvalitetsbeite 

 Minimale trafikkproblemer 
 
 
Kommunens målsettinger: 
 
 
Hovedmål for elgforvaltningen: 
 
En sunn, produktiv og bærekraftig bestand som gir en høy og mest mulig stabil 
avkastning til nytte og glede for rettighetshavere, jegere og den øvrige befolkning. 
 
Elgbestanden holdes på et nivå som ikke forringer beitegrunnlaget og ikke skaper 
uhåndterlige trafikkproblemer. 
 
Tilstrebe et ku/okse forhold i bestanden på 1:1,5 og økte kalvevekter. Sett kalv pr. ku 
over 0,55 i snitt. 
 
Elgbestanden bør i denne perioden økes noe slik at sett elg pr. jegerdagsverk kommer 
opp på rundt 0,30. Dette vurderes fortløpende opp i mot vekter, kalveproduksjon og 
beite. 
 
Dette mener vi vil bidra til en optimal elgstamme med sunne, produktive dyr som gir en høy 
og stabil avkastning både i form av kjøtt og i form av opplevelser. 
 
 
Strategi: 
 

 Minsteareal på 3500 daa for elg 

 Føre sett elg i Sett og skutt. 



 Registrere vekter på alle skutte dyr i sett og skutt 

 Avskytingen av store produktive dyr skal begrenses slik at hovedtyngden av uttaket 
utgjør smådyr, ungdyr og kalv 

 Andelen kalv i uttaket skal være minimum 50 % av uttaket det enkelte år 

 Det skal tildeles minimum 50 % kalv ved direkte tildeling etter § 21 

 Tilstrebe en avskyting på ca. 50/50 hann og hunndyr totalt for alle kategorier dyr. 

 All tildeling av elg i Bamble bør skje etter godkjent treårig bestandsplan som evalueres 
etter to år. 

 Vektgrenser skal ikke benyttes i samsvar med hjorteviltforskriftens veileder 
 
 
Denne målsettingen evalueres hvert år for å fange opp uforutsette endringer underveis. 


