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1. Generelle delmål og anbefalinger 
1.1 Jegerne skal ta i bruk hjorteviltregisteret.no/bruker 
1.2 Fellingsprosent bør være minimum 80 % for elg og hjort pr år på vald og bestandsplannivå. 
1.3 Det oppfordres til at kommunen etablerer gode ordninger for å ta ut små dyr (skrapdyr). 
1.4 Slaktevektene, særlig kalver, bør økes over tid. Gode slaktevekter er en bra indikator på en bestand i bra 

balanse med beitet. Store sunne dyr antas å opptre sjeldnere som skadedyr på skog og åker. 
 
 

2. Forholdet til andre samfunnsinteresser 
2.1 Gjennomsnittlig antall påkjørsler på vei skal ikke overstige 5 % av jaktutbyttet for den enkelte hjorteviltart 

samme jaktår (1. april - 31. mars). Gjennomsnittlig påkjørsler de siste 3 åra legges til grunn for å vurdere 
måloppnåelsen. Høy irregulær avgang et år bør tas hensyn til ved neste års jaktuttak. 

2.2 Hjorteviltbestanden skal holdes på et nivå som ikke påfører skader på jord- og skogbruket ut over det som 
normalt kan påventes. Skadefelling av hjortevilt skal kun unntaksvis brukes for å avverge skader når andre 
tiltak ikke ansees å være tilstrekkelig jfr. Naturmangfoldloven. Det skal være lav terskel på uttak av dyr som til 
stadighet oppholder seg i bebygd område og som er til sjenanse for folk. 

2.3 Samjakt bør utøves på de områdene hvor dette er naturlig og skal beskrives i bestandsplanene. 
2.4 Jakta skal foregå på en sikker og hensynsfull måte i forhold til annen friluftsaktivitet. 

 
 

3. Mål for forvaltning av elg 
Elgforvaltningen skal i hovedsak basere seg på datagrunnlag som er innsamlet og analysert gjennom    
databasen hjorteviltregisteret. Å bruke indekser og data fra hjorteviltregisteret gir muligheter for kontroll i 
ettertid på om målene er nådd. Elgstammen skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Aktiv 
forvaltning av elgstammens struktur og størrelse skal bidra til å sikre robuste, vitale og produktive individer ut 
fra lokale forutsetninger. 

 
 

3.1 Beitegrunnlaget  
Elgbestanden i kommunene skal ikke være større enn hva som er optimalt sett i forhold til beitegrunnlaget. 
Målet skal sees i nøye sammenheng med eventuelle konfliktområder. Blant annet med å foreta overvåking av 
elgbeite etter de prinsipper og metoder som ligger i elgbeiteregistreringen. Hvis beiteovervåkingen viser en 
negativ utvikling for ROS-artene samt furu og gran, skal det settes inn tiltak for å snu denne utviklingen.  

 
 

3.2 Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon 
3.2.1 Sett elg pr. jegerdagsverk bør ikke være over 0,5. For Rindal bør den ikke overstige 0,6.  
3.2.2 Ku/okse i sett-elg bør ikke være høyere enn 2.0. Et forhold på 1,5-1,7 sette kyr per okse anses som et 

ideelt mål å oppnå på kommunenivå. 
3.2.3 Kalv pr. ku i sett-elg bør være minst 0,6 
3.2.4 Andel ku med kalv bør holde seg over 40 % 

 

  

4. Mål for forvaltning av hjort 
Også for hjort vil forvaltningen sette etterprøvbare mål med basis i data fra hjorteviltregisteret. Å bruke 
indekser og data fra hjorteviltregisteret gir muligheter for kontroll i ettertid på om målene er nådd. 
Hjortestammen skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Aktiv forvaltning av hjortestammens 
struktur og størrelse skal bidra til å sikre robuste, vitale og produktive individer ut fra lokale forutsetninger. 
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4.1 Beitegrunnlaget  

Bestanden av hjort skal ikke være større enn at beiteskadene kan aksepteres av jord- og skogbruket, 
trafikkskader eller andre samfunnsinteresser. Det bør legges opp til et større uttak av dyr i problemområder 
enn i andre deler. Behovet for uttak av skadedyr som beiter ned inn- og utmark bør ligge på et minimum og 
ikke være et årvisst fenomen. 

 
4.2 Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon 
4.2.1 Sett hjort pr. jegerdagsverk bør ikke være over 0,5 i innlandskommuner og 1,5 i kystkommuner i utmark. 

Sett hjort per jegerdagsverk bør ikke være over 3,0 på innmark. 
4.2.2 Kolle/bukk i sett-hjort bør ikke være høyere enn 1,3 
4.2.3 Kalv pr. kolle i sett-hjort bør være minst 0,6 
4.2.4 Antall spissbukk/bukk bør være 0,4 eller mindre 

 
 

5. Mål for forvaltning av rådyr  
5.1 Hovedmål  
5.1.1 Rådyrstammen skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv.  
5.1.2 Aktiv forvaltning av rådyrbestandens struktur og størrelse skal bidra til å sikre robuste, vitale og produktive 

individer ut fra lokale forutsetninger.  
 

5.2 Delmål  
5.2.1 Gi rådyret høyere status som jaktobjekt.  
5.2.2 Øke avskytinga av rådyr i område med tette bestander.  
5.2.3 Øke antall produksjonsdyr og ta vare på de største produksjonsdyra.  
5.2.4 Søke å minske det irregulære uttaket (predasjon, trafikkdrepte dyr, uttak forårsaket av landbruksmaskiner) av 

rådyr.  
 

5.3 Tiltak  

5.3.1 Bedre organisering av rådyrjakta. Salg av jaktkort.  
5.3.2 Senke uttaket av geit i de områdene der de blir hardest beskatta og i områder med svak bestand.  
5.3.3 Rydde av vegetasjon langs trafikkerte veier  
5.3.4 Øke uttaket av rev og andre predatorer for å spare kje.  
5.3.5 Øke innsatsen for å fjerne kje fra innmark før slått.  

 


