
 

 
Mål for hjorteviltforvaltning i Kvinesdal 
2021-2030  
 
Vedtatt av viltnemnda 3. juli 2012, sak 19/12. 
Endringer: 4. februar 2014 sak 7/14, 31. mai 2016 sak 23/16, 30. november 2021 sak 13/21 
 
Hovedmål 
Kvinesdal kommune skal ha sunne og friske bestander av elg, hjort og rådyr. Størrelsen på 
bestandene skal være bærekraftige ut fra beitetilgang og skal ikke føre til uakseptable konflikter 
med trafikk, landbruksnæring eller friluftsliv. Innenfor disse rammene skal elg, hjort og rådyr 
forvaltes til beste for lokale jegerinteresser og allmenne naturinteresser. 
 
Delmål 
Bestandene  
Elg 
 Slaktevekt 1,5-åringer: > 120 kg  
 Ku/okseforhold: < 2/1 
 Antall kalver pr. ku: > 0,65 
 Felt pr. jegerdag: 0,04-0,08 
 
Hjort 
 Slaktevekt spissbukker: > 50 kg 
 Kolle/bukkforhold: < 2/1 
 Antall kalver pr. kolle: > 0,6 
 
Rådyrbestanden bør holdes på et nivå som gir grunnlag for en avskyting på ca. 150 dyr pr. år.  
 
Hjortevilt og trafikk 
Antall trafikkdrepte elg og hjort skal ikke overstige 5 % av jaktuttaket. For rådyr er tallet 10 %. 
 
Hjortevilt og biologisk mangfold 
Beiting fra elg, hjort og rådyr skal ikke i utilbørlig grad fortrenge nøkkelarter for biologisk 
mangfold i skog som eksempelvis rogn, osp og selje (ROS-artene). Beiteprosent på ROS-artene 
bør ikke overstige 35 %, jf. beitetakseringene. 
  



 

 
Hjortevilt og beiteskader på skog og innmark 
Hjorteviltbestandene skal holdes på et nivå så vi hindrer uakseptable skader for jord- og 
skogbruksnæring. Dersom mindre enn 2 elg, 2 hjort og 4 rådyr felles årlig som skadedyr tar vi det 
som tegn på at nivået er akseptabelt. 
 
Viktige trekkveier og leveområder 
Viktige trekkveier og leveområder skal så langt det er mulig bli tatt vare på ved utbygginger og 
større endringer i arealbruk. 
 
Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 
Kommunen skal, sammen med valdene, bidra til å bekjempe utviklingen av skrantesjuke. Vi skal 
sørge for at god og riktig informasjon kommer ut, at prøver blir tatt og at eventuelle andre tiltak 
blir gjennomført i tråd med anbefalinger fra nasjonale myndigheter.  
 
Organisering 
Bestandene av elg og hjort skal forvaltes mest mulig stammevis basert på bestandsplaner 
utarbeidet av grunneierne som samarbeider i store vald eller bestandsplanområder. 
Samarbeidet bør gå på tvers av kommunegrensene der det er naturlig.  
 
Rådyr bør forvaltes gjennom avskytingsplaner og kvotefri tildeling innad i de samme store 
valdene eller bestandsplanområdene som gjelder for elg og hjort. 
 
Grunneiere som organiserer jaktrettigheten slik skal ha et reelt og betydelig handlingsrom i 
forvaltningen av elg, hjort og rådyr. 
 
Konkrete delmål: 
 Minst 90 % av tellende areal for elg og hjort skal forvaltes via bestandsplaner.  
 Minst 90 % av tellende areal for rådyr skal forvaltes innenfor de samme godkjente valdene 

eller bestandsplanområdene som gjelder for elg og hjort. 
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