BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019
AVTALEPARTER:
Bamble Kommune
Rørholt Bestandsplanområde……………………………………….
BESTANDSPLANPERIODE:
Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019
Skal være sendt kommunen innen 30.04.2017 for godkjenning
1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE
Bestandsplanen omfatter ……11. jaktlag i Bamble-Kragerø og Drangedal kommune.
Følgende lag er med i Rørholt Bestandsplan område:
Jaktlag:
Masteried/Skauheia
Knutsens jaktlag
Mo og Rørholt
Mylius
Farsjø
Vestlands jaktlag
Det grønne stykket

Tellende areal:
11794
+ 3141
14935
23349
1739
3794
6706
3590

Rørholt
Vest/Farsjø/Lundereid
Nåsa
Gonge/ Fosstvedt

20629

Sum Storvaldet:

116968

21119
20107

ELG:
MÅLSETTING FOR PLANPERIODEN 2017- 2019
Kommunal målsetting:
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 1,5, og økte kalvvekter. Sett kalv pr ku over 0,55Elgbestanden bør i denne målperioden økes, slik at sett elg pr jegerdagsverk ender på ca 0,30.
Målsetting for valdet:
… Rørholt Elgvald legger kommunens målsettinger til grunn for forvaltningen av elg og hjort. Valdets
hovedoppgaver er:


å arbeide for en langsiktig forvaltning av viltet for å sikre en best mulig reproduksjon og
avkastning i forhold til leveområdenes bæreevne og skader på jord og skogbruk.
 å være det samlende organ for jaktfeltene for i felleskap å forvalte elg og hjort som et
ressursgrunnlag
 ……………………………….
Delmål for valdet:
Stabilisere ku/okseforholdet
Opprettholde en riktig avskyting i forhold til kommunens mål.
Gjerne øke bestanden noe, slik at vi får en jevnere fordelt bestand.
Avskytingen av store produktive dyr skal begrenses slik at hovettyngden av uttaket utgjør
«smådyr» ungdyr og kalv.
*

*Fylles ut senere
PLANLAGT UTTAK I PERIODEN
Vi ønsker fortsatt at minstearealet skal ligge nær 3500da pr dyr.
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I løpet av planperioden er målet å ta ut ….100…..dyr.
Begrunnelse:
På flere måter kan vi si at dagens elgforvaltning har større utfordringer nå enn før. Det er vanskelig å
forvalte en bestand som nå er på et betydelig lavere nivå enn for 10 – 15 år siden. Man drives av flere
hensyn:
 Grunneieres og jegeres subjektive oppfatning av bestandens størrelse
 Den subjektive oppfatningen av elgens mattilgang
 De faktiske opplysningene i sett-elg.
 Analytikernes råd
 Økonomiske vurderinger



Beitegrunnlaget har bedret seg de siste årene med flere og større hogstflater.
Elgens kondisjon er ikke nevneverdig bedret. Slaktevekter på kalv og ungdyr er fortsatt svært
lave sammenlignet med tidligere år i Bamble og mot andre kommuner som i dag har en bedre
beitesituasjon.Dette er også et resultat av at vi de siste år har fokusert på å ta ut de minste
dyrene,men den lave kalveraten er også en sterk indikator på at elgens kondisjon ikke er den
beste.
 Sett-elg viser ingen markant nedgang siste år. Selv om man må regne med at flere dyr blir sett
flere ganger, er observasjonene gjort på et relativt stort område som 120000 dekar. Dette taler
for at vi tross alt har en del elg i områdene fortsatt.
Av andre hensyn som også må tillegges betydning er behovet for å holde en viss kontroll med
utviklingen. Dette ivaretar man faktisk best ved å jakte slik man har gjort i mange år. Det er kun ved å
bemanne de samme postene, drive de samme drevene og bruke omtrent like mye tid i skogen som før,
at man får opprettholdt verdien i sett-elg registreringen
Valdet mener derfor ut i fra en totalvurdering at det fortsatt er grunnlag for en viss avskyting og har i
den anledning tildelt ca 33 dyr årlig. Dette tilsvarer et minsteareal på 3500 dekar pr. elg.

Vi ønsker at felte dyr skal fordele seg som følger med hensyn til alder og kjønn:

Kalv
Andre
Fordeling Han/Hun

Akseptert fordeling
50%
50%
Ca 50%
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Det er et mål at den årlige avskytningen skal ligge innenfor disse marginene, men mindre
avvik kan justeres neste år. *Andelen kalv skal være min 50% av uttaket hvert år*Ved
planperiodens utløp skal felte dyr fordele seg i henhold til planen.
Årlig avskyting i planperioden:
År
2017
2018
2019
Sum

Antall dyr
33
33
34
100

HJORT:
MÅLSETTING FOR PLANPERIODEN 2017- 2019
Kommunal målsetting:


…………………………………………………….

Målsetting for valdet:
Vi legger opp til en maksimal tildeling av hjort i forhold til minsteareal, ut i fra et minsteareal på 2500.
Hjortejakta vil følge de samme retningslinjer som elgjakta hva har med valdstruktur, ansvar osv.
Vi vil ved å føre ”sett hjort” og registrere vekter, bidra til å følge bestandens utvikling.
Ihht kommunenes strategi være fleksible med fordeling, slik at områder med mye hjort har muligheten
til å benytte «ubrukte» kvoter i sine områder
Begrense uttaket av store bukker og heller forsøke å beskatte kalv/ungdyr.
PLANLAGT UTTAK I PERIODEN:
I løpet av planperioden er målet å ta ut 139 dyr.

Begrunnelse.
Bestanden har de senere år sett ut til å stablisere seg på dagens nivå. Vi ser som før dyra
ofte både på innmark og i utmark. Det er fortsatt en fare for at vi får beiteskader både på
skog og innmark i hele kommunen. Vi ønsker derfor å ha muligheten til å beskatte dyrene
hardt i de områdene de har fast tilhold. Dette for å holde bestanden nede på et akseptabelt
nivå.

4

Vi ønsker at felte dyr skal fordele seg som følger med hensyn til alder og kjønn:

Sum kalv og ungdyr:
Eldre bukker:
Eldre hunndyr:

Akseptert fordeling
50
25
25

Det er et mål at den årlige avskytningen skal ligge innenfor disse marginene, men mindre
avvik kan justeres neste år. Ved planperiodens utløp skal felte dyr fordele seg i henhold til
planen.
Årlig avskyting i planperioden:
År
2017
2018
2019
Sum

Antall dyr
46
46
47
139

RAPPORTERING, REAKSJONSBESTEMMELSER
Følgende rapporteringer er pålagt valdet:




Fellingsrapport innen 10 dager etter jaktslutt – dersom denne fristen ikke overholdes
påføres valdet et purregebyr på kr 500,Påse at jaktlagene fører sett elg -og sett hjort skjema og påfører slaktevekter
Sende inn tenner for aldersbestemmelse, hvis kommunen krever det

Mindre avvik i antall og kjønns- og aldersfordeling i uttaket korrigeres internt mellom jaktlag
og mellom år. Vesentlige avvik skal rapporteres kommunen. (10%)
Tiltak:
.Vi ser det som viktig for den fremtidige elgbestanden at kjønnsforholdet holdes i balanse. .
Valdet ser det som viktig at en vesentlig del av uttaket er konsentrert om KUS-kategorien herunder
mindre og uproduktive dyr. Vi ønsker derfor å opprettholde denne tildelingsformen slik at jaktfeltene
kun får tildelt hanndyr og hunndyr og kalv. Vi har tillitt til at jegerne fortsatt tar ansvar for
elgbestanden ved å opprettholde den positive KUS-andelen.
Valdet ser det som svært viktig at det foretas en årlig evaluering av avskytningen og at justering
foretas dersom det oppstår avvik i planlagt avskyting.
Jaktrettshaverne oppfordres til å gjennomføre tiltak for å bedre beitesituasjonen gjennom å bl.a. unngå
skogsprøyting, sette igjen kantvegetasjon mot myrer, vassdrag og veger, etablere viltåkre samt
vinterfelle osp for beiting før det går til vedproduksjon.
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REVISJON/OPPSIGELSE AV BESTANDSPLANEN
Kommunen kan allerede etter 1. avtaleår vurdere om intensjonene i bestandsplanen er
oppfylt, inkludert årlig avskyting og rammer for avskyting. Ved vesentlige uforutsette
endringer i bestanden i området i løpet av planperioden, kan kommunen også vedta å trekke
godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse.
Ved oppsigelse av avtalen vil tildelingen av elg og hjort for bestansplanområdet bli gjort etter
hjorteviltforskriftenes § 15, dvs at kvoten tildeles som spesifikke dyr for det enkelte år.
SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN
Lederen i storvaldet har, på vegne av årsmøtevedtak i storvaldet, fullmakt til å sende inn
bestandsplanen for godkjenning i Bamble kommune.
Sted:

Bamble

Dato:…1…/…5…-2017

Bjørn Rørholt
Leder i …Rørholt storvald

Bestandsplanen er godkjent

Bamble

--------/------- -2017 ---------------------------------

--------sted

dato

For Bamble kommune
Bamble Vilt & Innlandsfiskenemnd
Torstein Dahl
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