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BESTANDSPLAN FOR HJORT

VEDTEKTER. STYRENDE ORGANER FOR DRIFTSPLANOMRÅDET
Rettighetshaverne innen planområdet er organisert i et forpliktende samarbeid, som reguleres
av egne vedtekter. Planarbeidet og driften s tyrets av årsmøtet og styret.

DELTAGELSE OG AREAL
I forvaltningsområdet inngår følgende jaktforeninger / utmarkslag og areal:

Rettighetshaver Tellende areal
dekar %

Sørbygda Jakt lag 21 575 19,36
Liesmorka Utmarkslag 9 338 8,38
Midtbygda Jakt f orvaltning 16 000 14,36
Nordbygda Utmarkslag 17 153 15,39
Sør - Tretten Jakt - og fiskelag 14 236 12,77
Nord - Tretten Jaktfor valting 23 142 20,77
Øyer statsallmenning 10 000 8,97
Sum 111 444 100,00

PLANPERIODE
Bestandsplanen er utarbeidet for fem år, årene 2018 – 2019 – 2020 – 2021 - 2022

HOVEDMÅL
Hjorten er en forhold s vis ny art i forvaltningsområdet. Bestanden er begrenset. Det er heller ikke
særlig tradisjoner med å jakte på hjort.

Innland sklima og snøvintre gjør at området har marginal verdi for hjorten, og det vil ikke være
naturlig å bygge opp noen stor hjortebestand.

Samtidig er hjorten kjent for å gjøre skader på skog, i et annet mønster og omfang enn elgen.

Ut fra dette er det ikke ønskelig å bygge opp noen bestand av hjort som er særlig større enn den
bestand som er i dag.

BESTANDSSTØRRELSE OG AVSKYTING

Mål for bestandsstørrelse:
Bestanden av hjort skal holdes på dagens nivå, eller reduseres
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Uttak gjennom jakt:
Jakt på hjort vil – med den bestandsstørrelsen vi har – være nokså tilfeldig og bære preg av tilfeldig
møte mellom jeger og hjort. En detaljert avskytingsplan er derfor vanskelig og upraktisk å sette opp.
Målet er likevel en form for rettet avskyting. Følgende sammensetning av uttaket kan være fornuftig å
etterstrebe:

Kalv/ungdyr 50 %
Eldre hunn 25 %
Eldre hann 25 %

Kvote:
Det søkes om en kvote på 8 0 dyr.
Styret fordeler kvota på rettighetshaverne.
Rettighetshaverne bestemmer sjøl hvordan jakta skal organisere s.

Jakttid:
Jakttidsramma ble utvidet ved siste revisjon av forskriften. En tar sikte på å unytte jakttida fult ut.

REGISTRERING AV DATA
Den videre bestandsplanlegging skal skje på grunnlag av:
Årlig felling, fordelt på kjønn og alder
Resultater fra ”Se tt hjort”

Rettighetshaverne rapporterer årlig disse data til forvaltningsområdets styre.

Styret kan bestemme at annen datainnsamling også skal gjennomføres, f.eks. innsamling av
underkjever.

OPPSYNSORDNING
I den delen av jakta som går parallelt med el gjakta, omfattes også hjortejakta av felles oppsynsordning
på samme måte som for elgjakta. Fjellstyret leier ut oppsynstjenester til de andre rettighetshaverne i
samsvar med årlige avtaler .


