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GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG 2018 - 2022 - ØYER ØSTSIDE 
FORVALTNINGSOMRÅDE FOR ELG OG HJORT  
 
 
Vedlegg: 
Bestandsplan for elg 2018 – 2022 – Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune 2018 - 2022 
 
Sammendrag: 
Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort søker om godkjenning av bestandsplan for 

elg for perioden 2018 – 2022. 

Det søkes om en totalkvote på 1100 dyr for planperioden. Det er et mål å stabilisere 

bestanden av elg på et nivå tilsvarende 0,5 sett elg pr jdv. Etter rådmannens vurdering vil 

omsøkt kvote for planperioden, planlagt avskytingsprofil og målsetting mht bestandsstørrelse 

og utvikling ivareta målene som er satt i bestandsplanen og de kommunale målsettingene for 

forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune.  Rådmannen foreslår med hjemmel i § 16 i forskrift 

om forvaltning av hjortevilt, at planutvalget godkjenner bestandsplan for elg for Øyer Østside 

forvaltningsområde for elg og hjort  for perioden 2018 – 2022. 

 
Saksutredning: 
Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort søker om godkjenning av bestandsplan for 

elg for perioden 2018 – 2022. 

Iht forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunene godkjenne en flerårig, maksimalt 5 

årig, bestandsplan for elg. Planen skal inneholde målsettinger for bestandsutvikling og 

bestandsstørrelse og en plan for årlig avskyting fordelt på alder og kjønn. Når godkjent 

bestandsplan foreligger skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden 

som valgfrie dyr. Det har vært et mål innen forvaltningen av hjortevilt at et større ansvar for 

forvaltningen skal legges på rettighetshaverne og at en skal stimulere til en bestandsvis 

forvaltning. Planens målsettinger skal være i samsvar med kommunens målsettinger for 

forvaltning av hjortevilt. 

Nedenfor følger en oversikt over målsettingene i Bestandsplan for elg 2018 – 2022 for Øyer 

Østside forvaltningsområde for elg og hjort.   

Hovedmål 

Målet for elgforvaltningen innen planområdet de neste 5 år er: 
- En riktig sammensatt og mest mulig produktiv elgstamme, med en størrelse som gjenspeiler 

bærekraftig utnyttelse av tilgjengelig beite og hensynet til biologisk mangfold. 

- Minst mulig beiteskader på skog og innmark. 

- Redusere påkjørsler på veg og jernbane til et minimum. 

 

Det er et mål å øke andelen produksjonsdyr i elgstammen, og dermed heve 

gjennomsnittsalderen og produktiviteten. 



 

I løpet av perioden er det et mål at data fra sett elg skal vise: 

Kalv pr Kalvku:  Skal øke fra dagens 1,10 

Ku pr okse:  1,50 

 

 

 

Bestandsmål – Bestandsstørrelse, sammensetning og avskytning 

Bestandsstørrelsen skal være bærekraftig, med spesiell fokus på utviklingen av vinterbeitene. 

Etter en bestandsreduksjon de siste årene er det et mål å stabilisere bestanden tilsvarende 0,5 

sett elg pr jdv.  Resultatene fra Trekkelgprosjektet viser at det nødvendigvis ikke er 

sammenheng mellom bestand under jakt (sett elg) og vinterbestand. Det er et mål å vurdere 

bestandsstørrelsen regionalt, i samarbeid med rettighetshavere i nabokommuner. 

 

I planperioden tas det sikte på å ta ut: 

15 % eldre ku ( 2 ½ og eldre) 

20 % eldre okser (2 ½ og eldre)  

65 % kalv /ungdyr 

 

Kvote 

Det søkes om en totalkvote på 1100 dyr for planperioden. Målet er et uttak av 180 dyr pr år, 

men det gjøres likevel en totalvurdering av kvoten hvert år. Vurderingen skal bygge på 

avskytingsdata, sett elg, og ellers opplysninger om beiteskader og ulykker med bil og 

jernbane. 

 

 

Bestandsutvikling – Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort 

 
Fig. Utvikling i elgbestanden innen Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort - vist 

som sett elg pr jdv for perioden 2002 – 2017 

 

Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt 



Som nevnt innledningsvis skal målsettingene i bestandsplanene være i samsvar med de 

kommunale målsettingene. Det er vedtatt nye målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer 

for perioden 2018 – 2022.  

Mål for bestandsstørrelse for elg er vist som bestandsmatrise for elg. 

 
 

Fig. Bestandsmatrise -  nivå for bestandsstørrelser i  Gausdal kommune  (sett elg pr 

jegerdagsverk) vist som uoptimalt nivå, anerkjent nivå, hensyns nivå  og kritisk nivå. 

De kommunale målene for bestandsstørrelse skal ta hensyn til bestandsmessige forhold som 

kondisjon og helsetilstand, beitegrunnlaget, trafikkulykker, beiteskader på jord og skog med 

mer.  Det betyr at det vil være en gradient fra lave bestandsstørrelser, hvor det er få konflikter 

i forhold til de hensynene som skal ivaretas, til bestandsstørrelser som helt klart vil være 

kritisk i forhold til et eller flere hensynsområder. Dette vist som uoptimalt nivå, anerkjent 

nivå, hensynsnivå og kritisk nivå. Innenfor bestandsstørrelser definert som anerkjent nivå, fra 

0,2 sett elg pr jdv til 0,6 sett elg pr jdv, vil en bestandsplan bli godkjent hvis den tilfredsstiller 

de forvaltningsmessige og formelle kravene til planen. 

Når det gjelder Hovedmålsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune vises det til - 

Målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune 2018 – 2022, kap. 7. 

 
 
Vurdering: 
Etter den nye forskriften om forvaltning av hjortevilt skal kommunen vedta kommunale 

målsettinger for utviklingen i hjorteviltbestandene. Det er også et krav at bestandsplanene skal 

ha målsettinger om bestandsutviklingen. Etter rådmannens vurdering er det viktig at disse 

målsettingene er konkrete og etterprøvbare. I Øyer kommune har man valgt å benytte sett elg 

pr jdv som indikator for bestandsstørrelse, og knyttet de kommunale målsettingene og 

målsettingene i bestandsplanene til dette. Innen Øyer Østside forvaltningsområde var det en 

økning i elgbestanden i perioden fra 2005/2006 til 2009. I 2009 var sett elg pr jdv 0,91. Siden 

2009 har det vært en betydelig reduksjon av elgbestanden innen Øyer Østside 

forvaltningsområde. I 2017 var sett elg pr jdv 0.55.  Det er et mål å stabilisere elgbestanden 

tilsvarende 0,5 sett elg pr jdv for planperioden 2018 – 2022 (gjennomsnitt). Etter rådmannens 

vurdering har det vært riktig å redusere bestanden av elg innen Øyer Østside 

forvaltningsområde. Det er positivt at Øyer Østside forvaltningsområde har hatt en langsiktig 

strategi på dette og således greid og opprettholdt produksjonen i elgstammen. Dette er viktig 

Kritisk nivå 

Hensyns nivå 

Anerkjent nivå 

Uoptimalt nivå 



i forhold til en optimal utnyttelse av beiteresursene. Målet om å opprettholde en mest mulig 

produktiv bestand er videreført i kommende planperiode, og det er etter rådmannens 

vurdering positivt. Det er et mål å stabilisere bestanden av elg på et nivå tilsvarende 0,5 sett 

elg pr jdv. Dette er i samsvar med de kommunale målsettingene for forvaltning av elg og vil 

etter rådmannens vurdering være et bærekraftig nivå på lang sikt. Dette med hensyn til både 

bestandens kvalitet og produktivitet, beitegrunnlaget og i forhold til virksomheter i andre 

samfunnssektorer. Rådmannen mener videre at omsøkt kvote for planperioden og planlagt 

avskytingsprofil vil ivareta målene som er satt i bestandsplanen og de kommunale 

målsettingene for forvaltning av hjortevilt. 

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan for elg for 

Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort for perioden 2018 – 2022. 
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