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Hjorteviltregistret:  

Nasjonal database for jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, og fallvilt av utvalgte arter. Jegere skal etter 

hver jaktdag rapportere  på elg, hjort, rådyr og villrein digitalt. Jeger logger seg inn med sitt 

jegernummer og fødselsdato under «jegere» på Hjorteviltregisteret. Informasjon og veiledning her. 

 

Differensiering:  

I perioder der vi har for mye hjort og ønsker å skyte mye hjort for å ta ned stammen er det behov for 

å ta grep for å sikre at vi når våre mål i bestandsplan. Styret ser behov for å styre tildelingen mer 

detaljert for å nå målet «sett hjort per jegerdag innmark og utmark». Det vil si: 

1. er mye hjort,  

2. stor skade på innmark og skog 

3. Jaktfelt som feller tildelte dyr over tid 

4. Andre samfunnsinteresser (påkjørsler) 

 

Derfor har vi delt opp jaktfeltene i gruppene A, B og C. 

A:  Registreringene i hjorteviltregistret tilsier at det er sett og skutt mye hjort ref. måltall «sett 

hjort per jegerdag innmark og utmark»  Stor skade og styrets lokalkunnskap. Høy avskyting 

over år. Da har styret valgt å redusere areal per tildelt og legge til grunn et areal som er 70% 

av normal (B gruppe) 

 

B: Er på en måte normal. Det vi si at om vi skal tildeler alle dyr (eksempel 400 stk) flatt i gruppe 

B og vi har totalt 121 278 dekar tilgjengelig på Ertvågsøya så blir det et snitt-grunnlag på 303 

dekar per tildelte hjort.  

C: Registreringene i hjorteviltregistret tilsier at det er sett og skutt lite hjort ref. måltall «sett 

hjort per jegerdag innmark og utmark»  Styrets lokalkunnskap. Lav avskyting over år. Da har 

styret valgt å øke areal per tildelt og legge til grunn et areal som er 140% av normal (B 

gruppe) 

 

 

 

 

 

https://www.hjorteviltregisteret.no/
https://www.hjortevilt.no/wp-content/uploads/2019/08/settogskuttnylosningforjakta2019.pdf
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Kategorier: 

Fellingstillatelser gis i 4 kategorier – eldre hann, spissbukk, hunn og kalv. 

Vi har følgende mål i bestandsplan for å sikre ønsket sammensetning av stammen  

• Sett kolle pr bukk i «sett hjort» bør være på xx eller mindre i storvaldet.  

• Sett kalv pr. kolle – bør være minst xx. 

• Sett spissbukk pr. bukk – bør være max xx. 

• Det skal ikke felles mer enn 20 % eldre hanndyr og maksimum 50 % hanndyr totalt (inkl. 

kalv), og minimum 50 % kalv og ungdyr (1,5 år). 

Om styret har behov for å stimulere til at det skytes mer 1,5 års hunn kan også det bli en egen 

kategori. Anbefalingene er at det skal skytes minimum 15% ung kolle. På Ertvågsøya har vi oppfylt 

dette kravet og derfor ikke behov for egen kategori på ung kolle. 

 

Bestandsplan: 

Ertvågsøya Vilforvaltningslag har en egen 3-årig bestandsplan som er tilpasset våre lokale forhold, 

men den er synkronisert mot føringer i kommunal bestandsplan som er et resultat av 

internkommunal plan mellom Aure og Heim. 

 

Premisser fra årsmøtet: 

Hvilken gruppe det enkelte jaktfelt skal høre til den neste bestandsplanperioden evalueres og 

fastsettes i forbindelse med utarbeidelse av ny 3-årig bestandsplan og blir et eget punkt i 

bestandsplan. Jaktfelt kan ikke endre gruppe i bestandsplanperioden. 

Tildeling av dyr til det enkelte jaktfelt bestemmes av styret (føringer i bestandsplan) og tildeles 

uavhengig av årsmøtene år 2 og 3 i bestandsplanperioden. Det etterstrebes å tildele så tidlig som 

mulig i nytt år for å gi grunneier størst mulig forutsigbarhet.  

https://www.evilt.net/43335178
https://www.evilt.net/43335178
https://www.evilt.net/43335178

