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GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR HJORT 2018 - 2022 - ØYER ØSTSIDE 
FORVALTNINGSOMRÅDE FOR ELG OG HJORT  
 
 
Vedlegg: 
Bestandsplan for hjort 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 ny bestandsplan 

for hjort for perioden 2018 – 2022.  Kommunen kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5 årig, 

bestandsplan for hjort. Planen skal inneholde målsettinger for bestandsstørrelse, 

bestandsutvikling og en plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. 

Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens målsettinger for å bli godkjent.  

Hjortebestanden på Øyer Østside er begrenset. Øyer Østside forvaltningsområde ønsker ikke 

å bygge opp noen stor bestand av hjort. Bestanden av hjort skal holdes på dagens nivå eller 

reduseres. Det søkes om en totalkvote på 80 dyr, 16 dyr pr. år. 

Rådmannen mener målsettingene i Bestandsplanen for hjort for Øyer Østside 

forvaltningsområde er i samsvar med de kommunale målsettingene. Rådmannen mener videre 

at omsøkt kvote for planperioden og planlagt avskytingsprofil vil ivareta målene som er satt i 

bestandsplanen og 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 hjort for Øyer Østside forvaltningsområde for elg og 

hjort for perioden 2018 – 2022. 

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

for hjort for perioden 2018 – 2022. Kommunen kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5 årig, 

bestandsplan for hjort. Planen skal inneholde målsettinger for bestandsstørrelse, 

bestandsutvikling og en plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. 

Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent.  

 

Nedenfor følger en oversikt over målene som er satt i bestandsplanen – mål for 

bestandsstørrelse,  bestandsutvikling og avskyting.  

 

Mål for bestandsstørrelse og bestandsutvikling 

Hjorten er en forholdsvis ny art i forvaltningsområdet. Bestanden er begrenset. Øyer Østside 

forvaltningsområde ønsker ikke å bygge opp noen stor bestand av hjort. Bestanden av hjort 

skal holdes på dagens nivå eller reduseres. 

 

Mål for avskyting 



Eldre hann – 25 % 

Eldre hunn – 25 % 

Ungdyr / kalv – 50 % 

 

Kvote 

Det søkes om en totalkvote på 80 dyr i planperioden – 16 dyr pr. år. 

 

Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt: 

 

Det er et mål at bestanden av hjort stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes 

som bærekraftig, både i forhold til bestandenes kvalitet og i forhold til virksomheten i andre 

samfunnssektorer, og at avskytingen kommer opp på nivå med tilveksten og skjer gjennom 

rettet avskyting. 

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

utviklingen av hjorteviltbestandene og bestandsplanene skal være i samsvar med disse for å bli 

godkjent. Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort ønsker ikke å bygge opp noen 

bestand av hjort som er særlig større enn dagens bestand. Bestanden av hjort skal holdes på 

dagens nivå eller reduseres. Bestanden av hjort på Øyer Østside er begrenset og vil følgelig 

etter rådmannens vurdering ikke være i konflikt med hensynsområdene som de kommunale 

målsettingene skal ivareta. Sammenlignet med Øyer vestside er det mindre «hjorteterreng» på 

Øyer østside og det er liten tradisjon for å jakte hjort. Elgjakta har en sterk posisjon og 

elgjakta og forvaltning av elgen har vært prioritert. Dette som grunnlag for en stabil 

avkastning og en sunn økonomisk og rekreasjonsmessig utnytting. Etter rådmannens 

vurdering er dette en naturlig og riktig prioritering.  

Rådmannen mener at Bestandsplanen for hjort for Øyer Østside forvaltningsområde er i 

samsvar med målsettingen for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune og ivaretar hensynene 

til bestandsmessige forhold, beitegrunnlaget, skader på skog og omfanget av viltulykker. 

Rådmannen mener videre at omsøkt kvote for planperioden og planlagt avskytingsprofil vil 

ivareta målene som er satt i bestandsplanen og målsettingene for forvaltning av hjortevilt i 

Øyer kommune 2018 – 2022. 

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

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