
Kommunale målsettinger for forvaltning av rådyr i  
Bamble kommune 2014 - 2016  

 
 
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: 
 

 En høy bestand langs kysten 

 Noe lavere bestand i indre deler av kommunen 

 Periodevise svingninger i forhold til snømengder og rovdyr 

 Høy kvalitet og produktivitet i stammen 

 Tidvis mange påkjørsler enkelte steder 
 
Rådyrbestanden i Bamble varierer både over tid og sted. Langs kysten er det en stabil og 
forholdsvis høy bestand. I indre deler av kommunen er bestanden lavere og dyrene kan bli 
nesten borte i perioder med strenge vintre. Rådyrbestanden i Bamble er sunn og frisk med 
gode vekter og produksjon. Rådyrbestanden tåler høy tetthet uten at dette går ut over 
produksjonen (jmfr sydlige deler av Sverige) Rådyrene kan stedvis gjøre skade på juletrefelt i 
form av feiing og beiting på innmark. Generelle skogskader er minimale. Rådyrene bruker 
også aktivt boligområder og dette kan skape konflikter i form av beiting på blomster og 
prydbusker og på kirkegårder. 
 
Rådyret beiter blåbær -og røsslyng sen høst og vinterstid på samme måte som elg og hjort 
og har dermed en viss beiteoverlapp på disse artene. Rådyret beiter også kvist på vinteren 
når det er snø, spesielt eik. 
 
Minstearealet på rådyr er differensiert i kommunen på grunn av de store 
bestandsforskjellene. De ytre kystområdene og kulturlandskapet har 300 daa og de rene 
skogområdene har 600 daa. Avgrensningen mellom disse områdene er beskrevet i lokal 
forskrift om minsteareal for Bamble kommune. 
 
På Langøya er det ikke ønskelig at det etableres en bestand av rådyr på grunn av 
flåttplagen. Rådyr som tar seg over hit bør fjernes så raskt som mulig. 
 
 
 
 
 



Ønsket situasjon: 
 

 En mest mulig stabil og sunn rådyrbestand med god produksjon 

 Akseptable trafikkproblemer 

 Minimale skader på jord – og skogbruk og kirkegårder 
 
 
Kommunens målsetting: 
 
 
Hovedmål for rådyrforvaltningen: 
 
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. 
 
Rådyrbestanden bør holdes på et nivå som ikke skaper uakseptable skader på 
kirkegårder og jord - og skogbruk samt uhåndterlige trafikkproblemer. 

Det er ikke ønskelig at det etableres rådyr på Langøya 

 
Strategi: 
 

 Minsteareal på 300 daa langs kysten og i kulturlandskapet. 600 daa i de indre 
skogområder 

 I områder der høy tetthet av rådyr blir et problem bør kommunen vurdere å benytte 
muligheten til å avvike fra minstearealet over en periode 

 Kontinuerlig avskyting av rådyr som svømmer over til Langøya 
 

 
Denne målsettingen evalueres hvert år for å fange opp uforutsette endringer underveis. 
 
 
 
Vedtatt av vilt- og innlandsfiskenemnda 17.03.2014 
 
 
 


