Kommunale målsettinger for forvaltning av hjort i
Bamble kommune 2017 - 2019
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 stabil bestand med en forsiktig vekst
Høy kvalitet og produktivitet i stammen
Lite dokumenterte skogskader
Hjort spredt over hele kommunen

Sett hjort pr. jegerdag de siste årene viser at bestanden er forholdsvis stabil. Føringen av
sett hjort har fram til nå vært av noe vekslende kvalitet så den bør ikke tillegges for stor vekt.

Hjorten i Bamble er sunn og frisk med gode vekter og produksjon. Det er viktig å ta vare på
dette ved å sikre at nok dyr blir tatt ut av bestanden slik at tettheten ikke blir for høy.
Hjortebestanden er fortsatt ujevnt fordelt i kommunen.
Ønsket situasjon:






Størst mulig andel av produktive dyr av høy kvalitet
Maksimal utnyttelse av tilgjengelig beite uten overbeiting
Store vald og tildeling etter bestandsplaner
Minimale trafikkproblemer
Minimale skogskader og skader på innmark

Kommunens målsetting:

Hovedmål for hjorteforvaltningen:
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.
Hjortebestanden bør holdes på et nivå som ikke forringer beitegrunnlaget, ikke skaper
uakseptable skogskader og uhåndterlige trafikkproblemer.
Hjortebestanden i Bamble bør i denne planperioden stabiliseres på de siste års nivå
rundt 0,15 - 0,2 hjort pr. jegerdagsverk. Bestanden vurderes fortløpende opp i mot
vektutvikling, påkjørsler og skader på skog og innmark.

Strategi:









Minsteareal på 2500 daa for hele kommunen
Føre sett hjort i Sett og skutt
Registrere vekter på alle skutte dyr i Sett og skutt
Uttaket av store hjortebukker bør begrenses.
Uttaket bør bestå av en høy andel kalv/ungdyr.
Hjortestammen vurderes fortløpende opp mot endringer i beitesituasjonen, vektutvikling
og skogskader.
All tildeling av hjort i Bamble bør skje etter godkjent treårig bestandsplan som evalueres
etter to år.
Henstille vald/bestandsplanområder til å være fleksible i sin fordeling av kvote slik at
områder med mye hjort får anledning til å benytte seg av ubenyttede kvoter fra andre
områder av valdet/bestandsplanområdet

Denne målsettingen evalueres hvert år for å fange opp uforutsette endringer underveis.

