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Sammendrag: 
I 2012 kom det en ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Etter den nye forskriften skal 

kommunene vedta kommunale målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og 

rådyr.  

Med bakgrunn i den nye forskriften ble rettighetshaverne i Øyer og Øyer kommunen enige om 

utarbeide kommunale målsettinger for forvaltningen av hjortevilt. De kommunale 

målsettingene for perioden 2013 – 2017 ble vedtatt i planutvalget 11.06.2013 og revidert 

13.05.2014. Samtidig ble det også satt krav om at bestandsplanene skulle ha konkrete mål 

mht bestandsstørrelse og bestandsutvikling.  

Det ble videre trukket opp noen viktige strategier og tiltak som man mente var viktige for 

forvaltningen av hjortevilt i Øyer. Hjorteviltplanen skal revideres i 2018 og det skal vedtas nye 

målsettinger for perioden 2018 – 2022. Det skal også utarbeides og godkjennes nye 

bestandsplaner for elg og hjort for en ny planperiode. Både de kommunale målsettingene og 

bestandsplanene har en planperiode på 5 år. Det er et krav at målene i bestandsplanene skal 

være i samsvar med de kommunale målsettingene for å bli godkjent.   

 

Hovedmålsettingene som ble vedtatt i 2013/2014 videreføres i de nye målsettingene for 

perioden 2018-2022. I forhold til bestandsstørrelse på elg – som er definert ved en 

bestandsmatrise, så er det som er definert som anerkjent nivå, justert ned fra 0,8 sett elg pr 

jdv til 0,6. Målsettingene for bestandsstørrelser for hjort og rådyr er videreført fra forrige 

plan. 

 

Kunnskapsbasert forvaltning og samarbeid om hjorteviltforvaltningen var trukket frem som 

viktige strategier for forvaltning av hjorteviltet. Dette videreføres i den nye planen.  

 

De kommunale målsettingene er utarbeidet i samarbeid med rettighetshaverne og Rådmannen 

mener at målsettingene man har kommet frem til ivaretar hensynene til andre 

samfunnsinteresser og foreslår med hjemmel § 3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt at 

planutvalget vedtar planen - Målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune 2018 – 

2022.  

 
 
Saksutredning: 



I 2012 kom det en ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Etter den nye forskriften skal 

kommunene vedta kommunale målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og 

rådyr. 

Med bakgrunn i den nye forskriften ble rettighetshaverne i Øyer og Øyer kommunen enige om 

å starte arbeidet med nye kommunale målsettinger for forvaltningen av hjortevilt. Dette 

arbeidet startet i 2013, samme året som nye bestandsplaner for ny planperiode skulle revideres 

og godkjennes. De kommunale målsettingene for perioden 2013 – 2017 ble vedtatt i 

planutvalget 11.06.2013.  For å komme ajour mht godkjenning av bestandsplanene for hjort 

ble de kommunale målsettingene revidert 13.05.2014. Samtidig ble det også satt krav om at 

bestandsplanene skulle ha konkrete mål mht bestandsstørrelse og bestandsutvikling.  

Det ble videre trukket opp noen viktige strategier og tiltak som man mente var viktige for 

forvaltningen av hjortevilt i Øyer. Hjorteviltplanen skal revideres i 2018 og det skal vedtas nye 

målsettinger for perioden 2018 – 2022. Det skal også utarbeides og godkjennes nye 

bestandsplaner for elg og hjort for en ny planperiode. Både de kommunale målsettingene og 

bestandsplanene har en planperiode på 5 år. Det er et krav at målene i bestandsplanene skal 

være i samsvar med de kommunale målsettingene for å bli godkjent.   

 

Hovedmålsettingene som ble vedtatt i 2013 videreføres for perioden 2018-2022. I forhold til 

bestandsstørrelse på elg – som er definert ved en bestandsmatrise, så er det som er definert 

som anerkjent nivå, justert ned fra 0,8 sett elg pr jdv til 0,6. Målsettingene for 

bestandsstørrelser for hjort og rådyr er videreført fra forrige plan. 

 

Kunnskapsbasert forvaltning og samarbeid om hjorteviltforvaltningen var trukket frem som 

viktige strategier for forvaltning av hjorteviltet. Dette videreføres i den nye planen.  

 

Bruk av hjorteviltregisteret som verktøy for en kunnskapsbasert forvaltning var prioritert i 

forrige planperiode. Hjorteviltregisteret har blitt videreutviklet og er tatt i bruk på nye 

områder. I Øyer har man innført ordningen med «sett og skutt», som er en elektronisk 

rapportering av sette og skutte dyr. Også registrering og rapportering av fallvilt i 

hjorteviltregisteret er tatt i bruk. 

 

Det har vært mye fokus på beitegrunnlaget og behovet for samarbeid om forvaltning av elgen 

innenfor årsleveområdet. Helt siden oppstarten av Trekkelgprosjektet i Sør-Gudbrandsdalen, 

på begynnelsen av 2000 tallet, har Øyer Østside forvaltningsområde jobbet aktivt opp mot 

sine naboer mht samarbeid og regional forvaltning av elgressursene. Dette gjennom møter og 

utveksling av erfaringer og data om bestandsforhold. Elgen på vestsida i Øyer forvaltes 

gjennom et felles vald med Gausdal. Dette valdet omfatter; Samarbeidsorganet for 

utmarksnæring i Gausdal, Follebu jakt- og okseholdsforening, Roåker Jaktforening, Musdal 

Utmarkslag og Øyer Vestside Jaktforening 

På vestsida, innenfor deler av det som tidligere var omfattet av Dokkfløy elgregion, er det i   

planperioden 2013 – 2017 etablert et regionalt samarbeid om elgforvaltning på kommunenivå 

og på rettighetshaversiden. Dette samarbeidet har resultert i et forprosjekt om GPS merking 

av elg i området Gausdal Vestfjell og området Murudalen/Sjodalen/Randsverk. Dette 

prosjektet inneholder også metode og opplegg for taksering av beiteressursene innenfor dette 

området. Det er planlagt oppstart av dette prosjektet i 2019 og det jobbes p.t. med 

finansiering av prosjektet. Realisering av dette prosjektet vil være et viktig tiltak mht til 

kunnskapsbasert forvaltning og for et fremtidig samarbeid om forvaltning av elgen innenfor 

årsleveområdet for elgen innen dette området. 

 



Det var satt opp som tiltak for planperioden 2013 – 2017 at det skulle utarbeides metode for 

registrering og vurdering av beitegrunnlaget, beitegrad og beiteskader på skog, og man skulle 

kartlegge beitegrunnlaget i prioriterte områder. Øyer Østside forvaltningsområde 

gjennomførte i samarbeid med Øyer kommune en beitetakst i 2014. Dette etter den såkalte 

Solbrå metoden. Taksten ble gjennomført av SKI (Skogbrukets kursinstitutt). I Øyer hadde 

man hatt en økning i elgbestanden frem til 2009 og det var ønskelig å vurdere både siste års 

beitegrad, og beitegraden de 2 foregående vintrene, for å se om reduksjonen i elgbestanden 

kunne registreres mht beitegrad. Taksten viste at det var og hadde vært for høyt beitepress på 

både furu, bjørk og ROSV – artene og at beitepresset hadde vært høyer de to foregående 

vintrene sammenlignet med resultatet i 2014. Resultatene viste også at det var betydelige 

beiteskader på gran (toppbeiting). For forvaltningen viste rapporten at det var en riktig 

avgjørelse å redusere bestanden i forhold til utviklingen frem til 2009. Da var sett elg pr jdv på 

Øyer Østside 0,91. I 2014 var sett elg pr jdv 0,71 og i 2017 var sett elg pr jdv nede på 0,55. 
 

Det er et mål å øke beskatningen av rådyrbestanden opp mot tilveksten slik at 

tilveksten/produksjonen i større grad blir tatt ut gjennom jakt. For å lykkes med dette er det 

viktig med gode rutiner og informasjon om rådyrjakt. Det skal derfor i kommende 

planperiode utarbeides rutinebeskrivelser for forvaltningen av rådyr – herunder informasjon 

vedr. ettersøksavtaler, rapportering m.m og informasjon og rutinebeskrivelser vedr. salg av 

jaktkort. 

 
Vurdering: 
Erfaringene med «hjorteviltplanen» – Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer 

kommune 2013 – 2017 har sålangt vært positive. Det er i dag er større fokus på 

bestandsstørrelse og bestandsutvikling sammenlignet med tidligere. Man ser også at man har 

større fokus på, og en mere analytisk tilnærming til hvordan f.eks avskytingsprofil påvirker 

bestandsstørrelse og bestandsutvikling. I Øyer var det en stor økning i elgbestanden i perioden 

fra 2005/2006 frem til 2009. Da var sett elg pr jdv 0,87. F.o.m 2009 har det vært et mål å 

redusere bestanden av elg.  Som eksempel er bestanden av elg i inneværende planperiode 

(2013-2017) redusert fra 0,76 til 0,56 sett elg pr jdv. 

 

Beitetaksten som ble gjennomført på Øyer Østside i 2014 viste at det var og hadde vært for 

høyt beitepress på både furu, bjørk og ROSV – artene og at beitepresset hadde vært høyer de 

to foregående vintrene sammenlignet med resultatet i 2014. Resultatene viste også at det var 

betydelige beiteskader på gran (toppbeiting). For forvaltningen viste rapporten at det var en 

riktig avgjørelse å redusere bestanden i forhold til utviklingen frem til 2009. De kommunale 

målsetningene for bestandsstørrelse for elg er definert som en bestandsmatrise med en 

gradient fra lave bestandsstørrelser, hvor det er få konflikter i forhold til de hensynene som 

skal ivaretas, til bestandsstørrelser hvor det kreves mer av forvaltningen for å ta hensyn til 

ulike hensynsområder, og til bestandsstørrelser som helt klart vil være kritisk i forhold til et 

eller flere hensynsområder, samt et nivå med uoptimal produksjon og avkastning. Dette vist 

som uoptimalt nivå, anerkjent nivå, hensynsnivå og kritisk nivå. 
I målsettingene for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune for perioden 2018 – 2022 er det 

som er definert som anerkjent nivå, justert ned fra 0,8 sett elg pr jdv til 0,6. Det som er 

definert som hensynsnivå og kritisk nivå for elgstammen er justert ned tilsvarende. Det er et 

mål at bestanden av hjortevilt stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som 

bærekraftig. I forhold til dette mener rådmannen at det er riktig å justere ned målsettingen for 

bestandsstørrelser på elg i Øyer. Bestandsmatrisen for elg for perioden 2018 – 2022 er også 



mere i samsvar med det som i dag vurderes som et anerkjent nivå for bestandsstørrelse for elg 

i Øyer. Man har også hatt en vinter med betydelig viltpåkjørsler på jernbanen i Øyer. 

 

Fellingsstatistikken for hjort i Øyer viser at bestanden av hjort har vært økende fra 80 tallet og 

frem til i dag. Dette skyldes at det har vært liten tradisjon for å jakte hjort og det har blitt 

skutt mindre hjort enn tilveksten, samtidig som det også har vært innvandring av hjort fra 

andre områder hvor hjorten har etablert seg. Fram til 2012 var også jakttida på hjort en 

medvirkende årsak til at det ble jaktet lite hjort. Det er på Øyer vestside man har den største 

bestanden av hjort i Øyer, men det har også etablert seg hjort på Øyer Østside. I løpet av de 5 

siste årene er det i gjennomsnitt felt 4 hjorter på Øyer Østside og 12 hjorter på Øyer Vestside. 

Rådmannen mener at det er viktig 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 

andre samfunnssektorer og at avskytingen kommer opp på nivå med tilveksten og skjer 

gjennom rettet avskyting. 

 

Rådyrbestanden har større årlige variasjoner enn elg og hjort og påvirkes i større grad av 

predasjon og annen avgang. Det har vært et mål å øke beskatningen av rådyrbestanden opp 

mot tilveksten slik at tilveksten i større grad blir tatt ut gjennom jakt. 

For å lykkes med dette er det viktig med gode rutiner og informasjon om rådyrjakt. Det er 

derfor etter rådmannens vurdering positivt at det i kommende planperiode utarbeides 

rutinebeskrivelser for forvaltningen av rådyr – herunder informasjon vedr. ettersøksavtaler, 

rapportering m.m og informasjon og rutinebeskrivelser vedr. salg av jaktkort. 

 

For at man skal lykkes med forvaltningen av hjorteviltet, og nå de nasjonale og de lokale 

fastsatte målsetningene, er det nødvendig med en kunnskapsbasert forvaltning. Dette gjelder 

de bestandsrelaterte målsettingene, de næringsmessige, i forhold til beitegrunnlaget og videre i 

forhold målsettingene knyttet til andre samfunnsinteresser som skogskader og viltpåkjørsler. 

En mest mulig kunnskapsbasert forvaltning er viktig for både kommunen som kommunal 

viltmyndighet og for rettighetshaverne som står for den praktiske forvaltningen.  

Bruk av hjorteviltregisteret som verktøy for en kunnskapsbasert forvaltning av hjorteviltet vil 

etter rådmannens vurdering også være viktig i fremtiden. 

 

Beitegrunnlaget er avgjørende for hvor mye hjortevilt man kan ha i et område. Selv om man 

har en sunn hjorteviltbestand i Øyer, så er det viktig å ha best mulig kunnskap om 

beitegrunnlaget og om trekk og arealbruk. Det er videre et mål at bestandene av hjortevilt 

skal tilpasses et nivå som minimaliserer hjorteviltskader på skogen. Både elg og hjort benytter 

seg av store leveområdet og vi vet at elgen i vår region har lange sesongtrekk. Dette er en 

utfordring for forvaltningen. Leveområdene til elgen går over så vel vald som 

kommunegrenser og skal man lykkes med en mest mulig enhetlig – bærekraftig forvaltning så 

må man etter rådmannens vurdering samarbeide om hjorteviltforvaltningen over 

kommunegrensene.  

 

Elgen på vestsida i Øyer forvaltes gjennom et felles vald med Gausdal. Dette valdet omfatter; 

Samarbeidsorganet for utmarksnæring i Gausdal, Follebu jakt- og okseholdsforening, Roåker 

Jaktforening, Musdal Utmarkslag og Øyer Vestside Jaktforening 

På vestsida, innenfor deler av det som tidligere var omfattet av Dokkfløy elgregion, er det i   

planperioden 2013 – 2017 etablert et regionalt samarbeid om elgforvaltning på kommunenivå 

og på rettighetshaversiden. Dette samarbeidet har resultert i et forprosjekt om GPS merking 

av elg i området Gausdal Vestfjell og området Murudalen/Sjodalen/Randsverk. Dette 



prosjektet inneholder også metode og opplegg for taksering av beiteressursene innenfor dette 

området. Realisering av dette prosjektet vil etter rådmannens vurdering være et viktig tiltak 

mht til kunnskapsbasert forvaltning og for et fremtidig samarbeid om forvaltning av elgen 

innenfor årsleveområdet for dette området. 

 

 

De kommunale målsettingene er utarbeidet i samarbeid med rettighetshaverne og Rådmannen 

mener at målsettingene man har kommet frem til ivaretar hensynene til andre 

samfunnsinteresser, og foreslår at Planutvalget vedtar planen - Målsettinger for forvaltning av 

hjortevilt i Gausdal kommune 2018 – 2022.  

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar planutvalget i Øyer - 

Målsettinger for forvaltning ar hjortevilt i Øyer kommune for perioden 2018 – 2022. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 


