
 

 

Viltnytt 2016 
Informasjon fra Bamble vilt- & innlandsfiskenemd 
 

Kommunale målsettinger 
 

I Bamble kommune har Vilt- og innlandsfiskenemnda fått delegert ansvaret for alt som hører inn under viltloven 

og dens forskrifter. De kommunale planene for hjortevilt blir satt for 3 år av gangen. Hovedmål for 

hjorteviltforvaltningen gjennomgås og evalueres hvert år for å fange opp uforutsette endringer underveis. 

 

Felles hovedmål for hjortevilt i Bamble:  

 Sunne, produktive og bærekraftige bestander som gir en høy og mest mulig stabil avkastning til nytte og 

glede for rettighetshavere, grunneiere, jegere og den øvre befolkning. 

 Bestandene holdes på et nivå som ikke forringer beitegrunnlaget og ikke skaper uakseptable skader eller 

uhåndterlige trafikkproblemer.  

Elg:  

 Tilstrebe et ku/okse forhold i bestanden på 1: 1,5. Kalvevekter over 55kg i snitt. Sett kalv per ku over 

0,55 i snitt. 

 Elgbestanden bør i perioden stabiliseres på dagens nivå slik at sett elg per jegerdagsverk ligger rundt 

0,25. Dette vurderes fortløpende opp imot vekt, kalveproduksjon og observering av beiteforhold.  

 Strategi for å nå målene:  

 Minsteareal på 3500 daa for elg. 

 Føre sett-elg-skjema og føre all data inn i Hjorteviltregisteret.  

 Registrere vekt på alle skutte dyr. 

 Avskytning av store dyr bør begrenses, slik at hovedtyngden av uttaket utgjør smådyr, ungdyr 

og kalv.  

 Andel kalv i uttaket bør være minimum 25% 

 Tilstrebe en avskytning på ca 50/50 hanndyr og hunndyr totalt for alle kategoriserte dyr. 

 Ønskelig at alle jaktlag i Bamble blir med i et storvald med tildeling etter godkjent bestandsplan. 

 Vektgrenser skal ikke benyttes. 

Hjort:  

 Hjortebestanden i Bamble bør i denne planperioden stabiliseres på dagens nivå rundt 0,15 – 0,2 hjort 

per jegerdagsverk. Bestanden vurderes fortløpende opp imot vektutvikling, påkjørsler og skader på skog 

og innmark.  

 Strategier for å nå målene:  

 Minsteareal på 2500 daa for hele kommunen.  

 Føre sett-hjort-skjema på samme måte som ved elg, og legge dataene inn i Hjorteviltregisteret. 

 Registrere vekt på alle skutte dyr. 

 Det er ønskelig at alle jaktlag i Bamble blir med i et storvald som får tildeling etter godkjent 

bestandsplan. Forvaltning av hjort bør inngå i disse planene. 

Rådyr: 

 Bestanden bør holdes på et nivå som ikke skaper uakseptable skader på kirkegård og jord-/skogbruk, 

samt uhåndterlige trafikkproblemer.  

 Strategier for å nå målene:  

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

 I områder hvor 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 på Langøya, for å unngå etablering av egen stamme. 



 

 

 

 Tellende areal elg/hjort Bamble: 245 600 daa 

 Antall vald: 8 elg-/hjortevald + 1 hjortevald 

 Antall bestandsplanområder: 3 

 Antall rådyrvald Bamble: 105 

 Antall jaktlag elg/hjort Bamble: 36 

 

Nøkkeltall for vald og bestandsplanområder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakttider i Bamble kommune 
Viltart Fra og med Til og med 

Elg 05.10 30.11 

Hjort 01.09 23.12 

Rådyr 25.09 23.12 

Voksen rådyrbukk 10.08 24.09 

 

 

Dagens bestandssituasjon 
Elg:  

 Lite kvalitetsbeite. 

 Bra kjønnsfordeling ku/okse, ca 1:1,6 

 Svært lave slaktevekter på kalv og ungdyr. 

 Sett kalv per ku ca 0,50 

 Uendret valdstruktur. 

 Lite skogbruksaktivitet. 

 Minimalt med påkjørsler på elg. 

Hjort:  

 Stabil bestand med en forsiktig vekst.  

 Høy kvalitet og produktivitet i stammen. 

 Lite dokumenterte skogskader. 

 Spredt over hele kommunen, men fortsatt betydelig tettere bestand i vestlige deler av kommunen i 

områdene Gonge-Mastereid-Rørholt. 

Rådyr: 

 Høy bestand langs kysten.  

 Lavere bestand i indre deler av kommunen. 

 Periodevise svingninger i forhold til snømengde og rovdyr. 

 Høy kvalitet og produktivitet i stammen.  

 Tidvis mange påkjørsler enkelte steder. 

 



 

 

Rovdyr 
 

Bamble Vilt- og innlandsfiskenemd har et tett samarbeid med  
Bamble Gaupejaktlag som står for felles organisering av rovdyrjakt  
i kommunen. Dette innebærer ordinær gaupejakt etter forskrifter  
og tildeling, og evt lisensfelling av gaupe og ulv.  

 Det har mellom 2012 og 2016 blitt tatt ut 6 gauper i Bamble. 

 Bamble kommune er en del av Region 2 under område G.   

Ved observasjon av rovdyr/spor/ekskrementer bør dette meldes  

via Skanobs eller evt. ta kontakt med Viltnemd eller Gaupelag. 

 

For detaljer om rovdyr, jakt, skader og observasjonen se www.fylkesmannen.no og www.skandobs.no 

 

 

Ettersøksarbeid 
 

Som første kommune i landet, har Bamble utdannet eget Ettersøkskorps etter nye krav og regler. Ekvipasjene 

benyttes ved ettersøk for kommunen på skadet vilt ved f.eks påkjørsler eller andre observasjoner.  

Kunnskapene deres er bl.a basert på: 

 Egen erfaring med jakt/hund/spor/ettersøk. 

 Godkjent ettersøkshund etter forskriftene. 

 Obligatorisk kurs i Arbeid langs vei (Statens Vegvesen). 

 Obligatorisk kurs i Ettersøk for videregående (NJFF). 

 

Tall for ettersøk i Bamble: 

 Ca 180 – 195 oppdrag per år. 

 Av disse er ca 85 – 100 oppdrag grunnet påkjørsel. 

 Resterende oppdrag er bl.a skadefelling  

(grevling/mink under hus/hytte, beiteskader gås, osv),  

observasjoner av skadet/sykt vilt. 

 

Dersom man observerer skadet vilt er man pliktig etter loven å 

melde ifra til Viltnemd eller Politi. 

 

 

Feller og fangst 
 

Vilt- og innlandsfiskenemda har både grevlingfeller, beverfeller og minkfeller til leie. 

Ta kontakt dersom du har behov for dette.  

 

 

 

http://www.fylkesmannen.no/
http://www.skandobs.no/


 

 

Sykdom hos vilt 
 

Chronic wasting disease (CWD) 

 Smittsom kronisk avmagringssykdom hos hjortevilt, første gang påvist i Norge i 2016.  

 Er en prionsykdom, i likhet med skrapesyke og kugalskap 

 Ender alltid med død, kan ikke behandles.  

 Spres via spytt, urin/avføring, døde dyr, infisert jord og planter. 

 Inkubasjonstid ca 2 år, opptrer derfor oftest på dyr mellom 3 og 5 år.  

 Symptomer: avmagring, sikling, ukoordinerte bevegelser og hyppig urinering.  

Hjortelusflua 

 Blodsugende insekt som kun lever på hjortevilt som hjort, elg og rådyr.  

 Registrert flere observasjoner i Telemark, men ikke ansett som et problem. 

 Finner et vertsdyr, slipper vinger og livnærer seg på blod.  

 Sterkt angrepene dyr kan miste mye pels og dermed fryse i hjel, evt også dø av blodmangel. 

Flått 

 Blodsugende midd som livnærer seg av alle viltarter, også mennesker.  

 Borreliose er per i dag ikke ansett som et problem hos vilt. 

 Sterkt angrepene dyr kan miste mye pels og dermed fryse i hjel, evt også dø av blodmangel. 

Elgvorter (fibropapillomatose) 

 Virusinfeksjon som smittes via sår og rifter i huden, vanlig i Norge. 

 Smitter ikke til mennesker eller andre dyr, kun elg til elg. 

 Vortelignende utvekster i huden.  

 Som oftest utvikler elgen immunitet, men dette kan ta måneder og år. 

Skabb 

 Det blir med jevne mellomrom rapportert om rev med skabb i kommunen.  

 Også ulv og gaupe kan få skabb. I tillegg kan det smittes over på mennesker, hunder og katter. Den kan 

ikke reprodusere seg på mennesker.  

 Smittede dyr som ikke får behandling dør som oftest av blodmangel eller fordi de fryser i hjel pga 

pelsmangel. Svært smittsom. 

Dvergbendelorm 

 Ikke påvist på fastlandet i Norge, men er funnet i bl.a Sverige. Derfor strengt regime med ormkurer ved 

eksport av dyr.  

 Svært smittsom, kan leve i ulike hundedyr som rev, ulv, mårhund osv.  

 Utvikler seg til svulster i bl.a hjerne og lever, svært høy dødelighet.  

 

 

Dersom du oppdager vilt som oppfører seg unaturlig, eller på annen måte ser ut til å være plaget, 

meld ifra til Vilt- & innlandsfiskenemda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ta gjerne en tur innom Bamble Kommune sine nettsider for mer info! 

www.bamble.kommune.no 

Der finnes også bl.a skjemaer for sett elg/hjort. 

 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss! 

 

 

 

Navn Telefon Epost 

Torstein Dahl 
(Leder) 

91190597 Torstein.dahl@bamble.kommune.no  

Liv Bråthen Norheim 
(Nestleder) 

48148291 Liv.braathen.norheim@bamble.kommune.no 

Arne Dag Norheim 
(Medlem) 

92426615 Arne.dag.norheim@bamble.kommune.no  

Lena L.L. Halvorsen 
(Medlem) 

99268067 Lena-loviselilledrange.halvorsen@bamble.kommune.no  

Ingunn Lundin Jensen 
(Medlem) 

90132812 Ingunn.lundin.jensen@bamble.kommune.no  

Bjørn Rørholt 
(Medlem) 

48008936 Bjørn.rorholt@bamble.kommune.no  

Lars Inge Rønholt 
(Medlem) 

90872373 Lars.inge.ronholt@bamble.kommune.no  
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