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Revidering av kommunale mål for hjorteviltforvaltning 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Viltnemnda 08.06.2021 6/21 

 
 

Viltnemnda har behandlet saken i møte 08.06.2021 sak 6/21 
 

Møtebehandling 

 
Votering 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Viltnemndas vedtak 

Viltnemnda vedtar å legge forslaget til reviderte målsettinger ut på offentlig høring med frist 
til 1. oktober 2021.  
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Revidering av kommunale mål for hjorteviltforvaltning 

 

Rådmannens innstilling: 
Viltnemnda vedtar å legge forslaget til reviderte målsettinger ut på offentlig høring med frist 
til 1. oktober 2021.  

 

Vedlegg 
Forslag til reviderte mål for hjorteviltforvaltninga 
Målene slik de er i dag 
Regionale mål - Vest-Agder fylkeskommune 

 

Saken kort fortalt 
Kommunen har plikt til å lage mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr. Viltnemnda vedtok 
kommunale mål første gang i 2012. På møtet den 16. februar i år bestemte viltnemnda at 
målene bør revideres. Rådmannen har laget et forslag og anbefaler å legge det ut på 
offentlig høring.  
 

Bakgrunn 
Kommunen har plikt til å lage mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr1. Målene skal blant 
annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på 
naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.  
 
Selve forvaltninga av elg og hjort skal i hovedsak gjøres gjennom grunneiernes 
bestandsplaner. De kommunale målsettingene skal sette rammene og gi tydelige 
retningslinjer for bestandsplanene. Samtidig er det ikke meningen at målene skal inneholde 
en avskytingsprofil for artene, dette ansvaret ligger hos rettighetshavere gjennom 
bestandsplanene2.  
 
Viltnemnda vedtok kommunale mål for hjorteviltforvaltninga første gang i 2012. Målene ble 
revidert i 2014 og 2016. På møtet den 16. februar i år bestemte viltnemnda at vi bør se på 
målene på nytt og ba rådmannen forberede en sak til junimøtet.  
 

Vurdering 
Forslaget er litt omarbeidet fra sist, både i form og innhold. Rådmannen har stort sett fulgt 
oppsettet til målene som Agder fylkeskommune har laget. Flere av delmålene er gjort 
konkrete sånn at det skal være mulig å evaluere måloppnåelsen. 
 
Hovedmål 
Teksten til hovedmålet likner mye på fylkeskommunen sitt hovedmål. Dette målet setter 
rammene for kommunens arbeid med hjortevilt. Vi skal jobbe for sunne og friske bestander 
med et antall dyr som er stort nok til at jegerne får et bra utbytte av jakta, samtidig som vi 
unngår konflikter med andre samfunnsinteresser.  

                                                             
1 Forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt, § 3. 
2 Veileder M-478 Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer. 
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Delmål  
Delmålene er delt inn i temaer for å utdype hovedmålet. Trafikkdrepte dyr og beiteskader 
sier noe om konflikter med andre sektorer i samfunnet. Slaktevekter, kjønnsforhold og 
kalveproduksjon forteller om hvor sunne og friske bestandene er. I tillegg ligger det inne 
noen andre mål som er viktig for hjorteviltet, blant annet trekkveier og skrantesjuke.  
 
Bestandene 
Elg 
Figuren til venstre nedenfor viser slaktevektene for 1,5-åringene i Kvinesdal siden 1995 
sammen med målet på 125 kg. Det er tydelig at utviklingen går i feil retning. Vi bør ha som 
mål å øke slaktevektene, men vi kan nok ikke forvente at våre dyr skal være like store som 
lenger nord i landet, til det er jordsmonnet vårt for skrint. I tillegg mener forskerne at 
bestanden fortsatt lider av seinvirkninger etter mange år med overbeite, små kuer avler små 
kalver. I figuren til høyre nedenfor ser vi at slaktevektene synker også i Innlandet og i 
Trøndelag, men forskjellen er at vi ligger på et betydelig lavere nivå. Rådmannen foreslår å 
sette målet til 120 kg og så må vi heller revurdere det senere hvis forholdene bedrer seg.  
 

 
 
Målet for ku/okseforholdet er i dag på 1,5-2 kuer pr. okse. De siste årene har verdien ligget i 
øvre kanten og litt over målet. Jo lavere ku/okseforhold, jo flere fullvoksne okser er det i 
bestanden som igjen gir jegerne større frihet når det gjelder hvilke okser som kan skytes. 
Skeivt kjønnsforhold kan også gi seinere bedekning og seinere kalving, og forskning viser at 
det fødes færre oksekalver. Boka «Målrettet elgforvaltning» anbefaler å sette målet til ca. 
1,5:1. Rådmannen foreslår å holde på 1,5-2/1, noe som betyr at andelen okser i bestanden i 
Kvinesdal bør økes litt for å sikre at vi ligger innenfor målet. 
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I forrige runde tok vi inn et mål på kalveproduksjonen. Vi satte målet til minst 0,65 kalver pr. 
ku. Dette er et godt mål på rekruttering av dyr inn i bestanden. Trenden i Kvinesdal var 
negativ fram til rundt 200, men kan se ut til å ha stabilisert seg etter dette. Det positive er at 
bestanden produserer mer enn ellers i fylket og at vi er på høyde med Innlandet. 
Rådmannen foreslår å opprettholde målet på > 0,65. 
 

 
 
Vi har hatt mål for tettheten av elg siden 2014, målt som sett elg pr. jegerdag. Instruksen for 
hvordan vi fører sett elg ble forandret i 2018, vi skal ikke lenger sløyfe dobbeltobservasjoner. 
Det betyr at indeksen har forandret seg og stemmer ikke lenger med våre mål. Rådmannen 
foreslår at vi kutter dette målet til vi har fått mer erfaring med den nye indeksen. Vi har 
mange andre gode indekser som forteller om bestanden er for tett eller ikke.  
 
Hjort 
Slaktevektene på spissbukker i Kvinesdal ligger høyere enn i resten av fylket. Vi ligger også 
høyere enn i mer tradisjonelle hjortefylker som Rogaland og Møre og Romsdal. Samtidig må 
vi huske at vi har få år med data og at antallet felte spissbukker var få i starten. På landsbasis 
ligger slaktevekta på spissbukker på ca. 50 kg og rådmannen mener vi bør fortsette med 
målet om å holde vekta over 50 kg. 
 

 
 
Målet for kolle/bukkforholdet er det samme som for elg, 1,5-2 koller pr. bukk. Til tross for en 
del variasjon i tallene som skyldes få felte dyr i starten, så ligger vi nå på omtrent samme 
nivå som i resten av fylket og som i Rogaland og Møre og Romsdal. De siste årene er det 
skutt omtrent like mange koller som bukker i Kvinesdal noe som lover godt for at vi kan 
holde et stabilt kjønnsforhold. Rådmannen foreslår at vi beholder målet på 1,5-2/1.   
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Når det gjelder kalveproduksjonen har vi hatt et mål om minst 0,6 kalver pr. kolle. Vi har få 
år med data og tallene våre varierer mye, men på landsbasis ligger sett kalv pr. kolle på ca. 
0,6. Rådmannen mener dette bør være et realistisk mål også for Kvinesdal og foreslår å 
beholde målet uendret. 
 

 
 
Vi har hatt mål for tettheten av hjort siden 2013. Av samme grunnen som for elg så foreslår 
rådmannen at vi kutter dette målet til vi har fått mer erfaring med den nye indeksen.  
 
Rådyr 
Rådyret det viktigste hjorteviltet i kommunen – hvis vi regner antallet skutte dyr. I fjor felte 
jegerne 157 dyr, men i 1998 ble det skutt hele 386 dyr. I hele perioden har hanndyrandelen 
ligget over 60 %, noe som har bidratt til å spare geiter og dermed lagt grunnlaget for en høy 
produksjon. Hva som har gjort at fellingene har vist en jevn nedgang siden 1998 er vanskelig 
å si, men av figuren nedenfor kan det se ut til at tallene på slutten av 90-tallet var unormalt 
høye. De siste årene har vi ligget ganske stabilt rundt 150 felte dyr. Ut fra antallet påkjørsler, 
se neste punkt, så mener rådmannen at bestanden ligger på et rimelig greit nivå. 
Rådmannen foreslår å beholde målet om en bestand som gir grunnlag en avskyting på ca. 
150 dyr pr. år.  
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Hjortevilt og trafikk 
Målet har vært at antall trafikkdrepte dyr hvert år skal være mindre enn 5 elg, 5 hjort og 8 
rådyr. De siste fem årene lå tallet for elg på 1-4 dyr, mens tallene for hjort og rådyr var på 0-
3 og 12-15 dyr. Dette tilsvarer omtrent 5 % av jaktuttaket for elg og hjort og 10 % for rådyr. 
Rådmannen vurderer dette til å være innenfor akseptable grenser og det er innenfor målene 
til fylkeskommunen. Rådmannen foreslår at vi setter 5 % av jaktuttaket som grense for elg og 
hjort og 10 % for rådyr.  
 
Hjortevilt og biologisk mangfold 
Vi har ikke satt et konkret mål for påvirkningen på biologisk mangfold. En grei indikator kan 
være grad av overbeiting på viktige beiteplanter som rogn, osp, selje (ROS-artene). Hvis mer 
enn 35 % av tilgjengelige årsskudd blir tatt så regnes det som overbeiting. Overbeiting er et 
tegn på at vi har for mange dyr, det er ikke bra for biologisk mangfold og det gir skrantne 
dyr. Vi har tall fra beitetaksten i 2017 og vi får nye tall i høst. Status i 2017 var at 41 % av 
skuddene på ROS-artene var tatt. Rådmannen foreslår at vi tar inn et mål om at 
beiteprosenten på ROS-artene ikke bør overstige 35 %. 
 
Viktige trekkveier og leveområder 
Vi har heldigvis fortsatt store og sammenhengende skogsområder i Kvinesdal. Men vi ser at 
store inngrep som nye veier, vindkraft, nettstasjoner og hyttefelt spiser seg innover i skogen. 
Det neste store inngrepet som kommer blir ny E 39 over Kvinesheia. Rådmannen foreslår å 
ta inn et mål om at viktige trekkveier og leveområder skal, så langt det er mulig, bli tatt vare 
på ved utbygginger og større endringer i arealbruk. 
 
Skrantesjuke 
Rådmannen foreslår at vi tar inn et mål om å hindre at skrantesjuke skal spre seg. Foreløpig 
virker det som at sykdommen er mest alvorlig for villrein, vi vet egentlig lite om hvordan den 
påvirker elg, hjort og rådyr. Fram til vi vet mer så bør vi være føre var og jobbe for å hindre 
spredning.  
 
De andre målene 
Rådmannen foreslår å kutte målet om flått og hjortelusflue. Tidligere fantes det en nettside 
der vi kunne registrere hjortelusflue, men denne er ikke operativ lenger. Vi har ikke lenger 
noen måte å vite om målet blir nådd eller ikke.  
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Rådmannen foreslår også at vi kutter målet om beitetaksering. Målet om hjortevilt og 
biologisk mangfold ivaretar dette målet.  
 
Resten av målene er enten uendret eller har fått noen mindre språklige endringer.  
 

Økonomiske konsekvenser  
Målene skal bidra til å ivareta hjorteviltbestandene og hensynet til andre 
samfunnsinteresser, bl.a. hindre uakseptable konflikter med trafikk og landbruksnæring.    
 

Konsekvenser for barn og unge 
Ingen 
 

Konsekvenser for klima og miljø 
Vi skal passe på at hjorteviltbestandene ikke fortrenger arter som er viktig for biologisk 
mangfold.  
 

Konsekvenser for folkehelse 
Antallet viltulykker skal holdes på et lavt nivå. 
 

Konklusjon 
Rådmannen foreslår å legge målene ut på offentlig høring med frist til 1. oktober 2021.   
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 8.juni.2021 
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