
 

Regionale mål for forvaltning av elg og hjort i Vest-Agder 2017-2020. 

Hovedmål: 

Vest-Agder fylke skal ha biologisk sunne bestander av elg og hjort som utgjør en berikelse i naturen. 

Bestandene skal være bærekraftige i forhold til beitetilgang og skal ikke medføre uakseptable 

konflikter med trafikk, landbruksnæring eller friluftsliv. Innenfor disse rammene skal elg og hjort 

forvaltes til beste for verdiskapning, lokale jegerinteresser og allmenne naturinteresser. 

Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er stabilt og 

betydelig. Hjortebestanden skal økes til en tetthet hvor hjorten bidrar som et viktig jaktobjekt over 

hele fylket. 

Delmål: 

1) Jaktorganisering: I Vest-Agder skal det primært være forvaltningsenheter som legger til rette for 

en stammevis forvaltning av elg og hjort. Innen 2020 skal 80 % av tellende areal omfattes av 

bestandsplaner som har et areal som er minst 30x minstearealet for elg. Kunnskap fra 

Sørhjortprosjektet bør legges til grunn for bestandsplanlegging for hjort. 

2) Bestandskondisjon: Elgens kondisjon skal forbedres i løpet av målperioden 2017-2020. 

Gjennomsnittlig slaktevekt for kalv og 1,5-årige elg skal vise stigende tendens og overstige 

henholdsvis 55 og 120 kg i 2020. Hjortebestandens høye produktivitet skal opprettholdes. 

Gjennomsnittlig slaktevekt for 1,5-årig hjort skal holdes over 50 kg. 

3) Elg/ hjort og trafikk : Antall trafikkdrepte elg og hjort ikke skal overstige 2,5 % av jaktuttaket på 

fylkesnivå, eller 10 % i noen enkeltkommune, i perioden 2017-2020. Uavhengig av jaktuttakets 

størrelse er målet at maksimalt 25 elg og hjort årlig drepes som følge av kollisjoner med bil og 

motorsykkel i målperioden. Alle kommunene skal dokumentere og kartfeste påkjørsler av elg og hjort 

i Hjorteviltregisteret. 

4) Elg/ hjort og biologisk mangfold: Elg og hjort skal ikke utgjøre noen trussel mot det biologiske 

mangfoldet. Beiting fra elg og hjort skal ikke i utilbørlig grad fortrenge nøkkelarter for biologisk 

mangfold i skog som eksempelvis osp, eik og rogn. 

5) Elg/ hjort og skog/innmark: Det lave konfliktnivået mellom elg og hjort og skader på skog og 

innmark i Vest-Agder skal opprettholdes.  

6) Innsamling av slaktevekter og sett elg og sett hjort-data: Alle kommuner samler inn slaktevekter 

for alle felte hjort og elg. Alle vald rapporterer fellingsresultater, sett elg/hjort og slaktevekter ved 

hjelp av www.settogskutt.no innen 2019. 

7) Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD): Alle kommunene skal sammen med Vest-Agder 

fylkeskommune bidra aktivt i arbeidet med å bekjempe utviklingen av Chronic Wasting Disease 

gjennom spredning av informasjon og innsamling av prøver.  

http://www.settogskutt.no/

