Mål og retningslinjer for forvaltningen
av hjorteviltet
i kommunene Aure, Halsa og Hemne
2018-2020

Vedtatt:
Aure kommunestyre xx.xx.17 sak xx/17
Halsa kommunestyre xx.xx.17 sak xx/17
Hemne Kommune, driftsutvalget xx.xx.17 sak xx/17

1 Innledning
Hjorteviltbestandene har utviklet seg til å bli en naturressurs av stor samfunnsøkonomisk
betydning. Samtidig som hjorteviltet betyr mye for lokal verdiskaping, både i form av kjøtt og
som grunnlag for jakt og andre opplevelsesbaserte aktiviteter, berører det også virksomheten i
andre samfunnssektorer på både positive og negative måter.
Viltloven, sammen med Naturmangfoldloven setter rammene for all forvaltning av vilt.
Formålsbestemmelsene i begge lovene danner sammen med forvaltningsprinsippene i
naturmangfoldloven en solid basis og rettesnor for forvaltningen.
I forskrift om forvaltning av hjortevilt er det lagt opp til at forvaltningen skal bli mer
planmessig. Blant annet skal kommunene utarbeide mål for hvordan hjorteviltbestandene skal
utvikle seg.
§ 3. Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr
Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der
det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om
beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget
av viltulykker på veg og bane.
§ 4. Interkommunalt samarbeid
Kommunene bør samarbeide om felles mål for hjorteviltbestandene når det er hensiktsmessig
å samordne bestands-planleggingen over kommunegrenser.
Jaktrettshavernes bestandsplaner skal ha målsettinger som er i samsvar med kommunens mål.
For at jaktrettshaverne, på tvers av kommunegrenser, skal få til gode samarbeidsløsninger må
også kommunene samarbeide og ha lagt til rette for dette gjennom felles mål og retningslinjer.
Kommunene Aure, Halsa og Hemne vedtok felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet i
2014, med virkning for jaktårene 2015-2017. Det er disse målsettingene som nå revideres.
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3 Revisjonsprosessen
I mål og retningslinjer for forvaltningen av hjorteviltet i kommunene Aure, Halsa og Hemne
2015-2017 ble det foreslått opprettet et interkommunalt utmarksråd (IKU). Dette rådet er
etablert og skal ha en overordnet rådgivende funksjon ovenfor de tilsluttede kommunene og
skal sørge for å samordne og fremme kunnskapen om forvaltningen av hjorteviltet. I tillegg
skal IKU være et overordnet bindeledd mellom kommunenes forvaltningsorganer og
grunneiernes forvaltningsorganer i alle saker som berører hjortevilt. I vedtektene for IKU er
det også bestemt at IKU har ansvar for revisjon av felles målsettinger for forvaltning av
hjorteviltet.
Vedtak om oppstart av revisjon av målsettingene er gitt i alle de 3 kommunene våren 2017.
Det har vært ei målsetting at revisjonsarbeidet bør være ferdig innen utgangen av 2017.
Kostnader forbundet med arbeidet kan dekkes over kommunenes viltfond.
Oppbyggingen av revidert plan er litt forskjellig fra planen fra 2015-2017. Statusdelen i
revidert plan er gitt litt mindre tyngde enn gammel plan. Statistikk er i sin helhet gitt i vedlegg
1. Statistikken er viktige indekser som bidrar til kartlegging av status og bestandsutvikling.
Mye av kunnskapsgrunnlaget som ble presentert i planen fra 2015-2017 vil fortsatt være
gjeldende og vi henviser til denne.
I forbindelse med revisjonsarbeidet har forsker Vebjørn Veiberg fra NINA deltatt på et møte i
IKU. Der kommenterte han vår måloppnåelse av forvaltningsplanen og hvilke mål, tiltak og
avskytingsstrategier som ansees viktig å få med i revidert plan. Bård Kalstad fra Meldal
Storviltråd deltok på et annet møte i IKU og fortalte om hvilke erfaringer de har med
elgforvaltningen i Meldal.
Som grunnlag for revisjon av målsettingene for forvaltning av hjorteviltet i Aure, Halsa og
Hemne har hjorteviltrådene/utmarksrådene i kommunene hatt mulighet for å kommet med
innspill. Disse innspillene, sammen med møtene/diskusjonene i IKU, danner grunnlaget for de
reviderte målsettingene.

4 Evaluering av forrige planperiode
Eksisterende forvaltningsplan har vært gjeldende i 2 år. Effekter etter 2 års virketid er for
noen av målsettingene alt for kort tid for å kunne trekke konklusjoner. Noen målsettinger tar
det tid før vi ser virkningen av, mens andre målsettinger er kortsiktige. Administrasjonen i de
3 kommunene har kommentert/evaluert målsettingene og tiltakene som var satt i planen fra
2015-2017. Denne evalueringen er gitt i eget dokument, vedlegg 2.

5 Mål og tiltak – hjort
5.1 Hovedmål:
Hjortestammen skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv ut fra hensyn til biologiske
prosesser, ressursgrunnlag, samfunns- og næringsinteresser. Gjennom aktiv forvaltning skal
hjortebestandens struktur og størrelser bidra til å sikre vitale og produktive individer ut fra
lokale forutsetninger.

5.2 Delmål:






En lavere bestandstetthet, og en bedre balansert kjønns- og alderssammensetning.
Gjennomsnittsalderen i bestanden, og andelen bukk skal økes.
Målsettingen for denne bestandsplanperioden er å ta ut totalt (sum alle kommunene) ca.
1870 dyr pr år. Hensikten er å stabilisere uttaket over tid til ca. 1350 dyr pr år. Målsetting
pr kommune:
o Aure =
800 stk på kort sikt, 600 stk på lang sikt
o Halsa = 370 stk på kort sikt, 300 stk på lang sikt
o Hemne = 700 stk på kort sikt, 450 stk på lang sikt
Sett kolle pr bukk i «sett hjort» bør være på 2,0 eller mindre på kommunenivå.
Antall døde dyr i trafikken skal normalt ikke overstige 5 % på årsbasis av felte dyr på
kommunenivå.

5.3 Tiltak:










I områder med beiteskader skal en foreta et uttak av lederkoller med kalver. Disse skal
felles før trekket kommer/går.
Ha fokus på å ta ut små dyr da disse kommer sent i brunst og kommer sent i produksjon
og produserer små dyr. Produserer også overvekt av hodyr.
Innsamling av slaktevekter.
Kjeveinnsamling i Aure og Halsa.
Sett hjort skal brukes, og dette rapporteres i www.settogskutt.no
Vårtellinger skal gjennomføres. Dette er også et viktig bidrag til overvåkingen av
utviklingen av hjortebestanden.
Fellingsprosenten skal minimum være 80 % pr år i planperioden på vald- og
bestandsplannivå.
Avvik fra planlagt uttak = se kap. 8.8.
Grenseverdier for beskatning av ulike kategorier dyr i bestandsplanene:
o Kalv: ……………………………… minimum 30 %
o Hann 1,5 år (spissbukk): ………….. maksimum 10 %
o Eldre hann: ………..………………. maksimum 15 %
o Voksne hunndyr (1,5 år og eldre): ... minimum 40 %
Kommunene kan i henhold til forskrift om forvaltning av hjorteviltet §15 ikke kreve at
avskytingsplanene inneholder annen kjønns- og aldersfordeling for hjort enn ovenstående
oppsett. Men det anbefales på det sterkeste at det i avskytingsplanene synliggjøres hvor
stor andel 1,5 års hodyr man har målsetting om å skyte. Det anbefales at uttak av 1,5 års
hodyr er minimum 15%.

6 Mål og tiltak – elg
6.1 Hovedmål:
Elgstammen skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv ut fra hensyn til biologiske
prosesser, ressursgrunnlag og samfunns- og næringsinteresser. Gjennom aktiv forvaltning skal
elgbestandens struktur og størrelser bidra til å sikre vitale og produktive individer ut fra lokale
forutsetninger.

6.2 Delmål:








Målsettingen på lang sikt er en høyere bestandstetthet med en avskyting på over 100 dyr i
året. For denne planperioden må uttaket være lavere. Målsetting pr kommune:
o Aure =
15 stk på kort sikt, 20 stk på lang sikt
o Halsa = 25 stk på kort sikt, 30 stk på lang sikt
o Hemne = 45 stk på kort sikt, 50 stk på lang sikt
Fokus på produksjonsdyra. Øke andelen voksne okser og voksne kyr i bestanden.
Antall døde dyr i trafikken skal normalt ikke overstige 5 % på årsbasis av felte dyr på
kommunenivå.
Sett kalv pr ku => ikke lavere enn 0,6.
Sett elg pr jegerdagsverk mellom 0,2 og 0,5 på vald- og bestandsplannivå.
Sett ku pr okse i «sett elg» bør ligge rundt 2,0

6.3 Tiltak:



Sett elg skal brukes, og dette rapporteres i www.settogskutt.no
Fellingsprosenten skal minimum være 80 % pr år på vald og bestandsplannivå. Kvotene
må tilpasses, slik at fellingsprosenten nås.
 Eldre okser (2+2 tagger eller mere) «fredes» fram til 10. oktober.
 Avvik fra planlagt uttak, se kap. 8.8.
 Grenseverdier for beskatning av ulike kategorier dyr i bestandsplanene:
o Kalv: ……………………………
minimum 50%
o Voksne hunndyr (1,5 år og eldre): ……. maksimum 22,5%
o Voksne hanndyr (1,5 år og eldre): ……. maksimum 27,5%
Kommunene kan i henhold til forskrift om forvaltning av hjorteviltet § 15 ikke kreve at
avskytingsplanene inneholder annen kjønns- og aldersfordeling for elg enn ovenstående
oppsett. Men det anbefales på det sterkeste at det i avskytingsplanene synliggjøres hvor
stor andel 1,5 års elger og eldre dyr av begge kjønn, man har målsetting om å skyte.

7 Mål og tiltak – rådyr
7.1 Hovedmål:
Rådyrstammen skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv ut fra hensyn til biologiske
prosesser, ressursgrunnlag og samfunns- og næringsinteresser. Gjennom aktiv forvaltning skal
rådyrbestandens struktur og størrelser bidra til å sikre vitale og produktive individer ut fra
lokale forutsetninger.

7.2 Delmål:



En høyere bestandstetthet innen samarbeidsområdet enn i dag.
Avskytingen av voksne geiter bør ikke overstige 20 %.

7.3 Tiltak:



Forvaltningen skal normalt skje i form av kvotefri jakt for etablerte bestandsplanområder.
Det forutsettes at valdet beskriver hvordan de skal klare å nå avskytingsmålet i
bestandsplanen.
Styret for valdene vurderer kontinuerlig bestanden av rådyr med tanke på jaktuttak hvert
år.

8 Andre målsettinger, tiltak og retningslinjer
8.1 Fallvilt
Mål:
 Det skal holdes fokus på tiltak som reduserer den irregulære avgangen, særlig i trafikken.
 Ha en aktiv holdning til eventuelle undersøkelser om viltet helsetilstand, som f.eks.
innsamling av CWD-prøver.
Tiltak:
 Ha fortløpende dialog med operatørene for funksjonskontraktene, angående rydding langs
fylkesveier og Europaveien, og om skilting av utsatte strekninger.
 Lagring av rundballer, uten inngjerding, langs offentlige veier bør ikke forekomme.

8.2 Revisjon av minsteareal
For å kunne nå målsettingene som er satt for hjort og elg, må man revidere minstearealet på
elg og hjort. I henhold til hjorteviltforskriftens § 6 er fristen for å fastsette en endringsforskrift
15. mars. Grunnlag for revisjonsforskrift utarbeides av IKU.

8.3 Bestandsplaner
Det er et overordnet mål at forvaltningen av hjorteviltet skal styres ved hjelp av
bestandsplaner. Bestandsplanenes målsettinger skal være i samsvar med kommunenes
målsettinger og tiltak.
Bestandsplanene skal minimum inneholde en beskrivelse av følgende punkter: beskrivelse av
planområdet, planperiode, organisering, grunnlags- og bestandsdata for valdet, evaluering av
tidligere plan, målsettinger, tiltak, avskytingsplan, reaksjonsbestemmelser.
Avskytingsplanen skal inneholde en plan for den årlige avskytingen i antall dyr, som et
minimum fordelt på kategoriene kalv, voksne hunndyr og voksne hanndyr, samt spissbukk for
hjort.
Vedlegg 3 er en sjekkliste hva som må/bør være med i en bestandsplan.

Tiltak:
 Årlige møter innad og mellom kommunene, der mål og fellingsresultater evalueres.
 IKU gjennomgår nye bestandsplaner og gir uttale til kommunal vedtaksmyndighet.

8.4 Uttak av dyr med lave slaktevekter
Nedklassifisering av dyr med lave slaktevekter ble innført som et tiltak for at det skal tas ut
flere dyr som det ikke bør avles videre på. Ordningen gjelder for vald med godkjent
bestandsplan. Det forutsettes at slaktene blir veid.
Elg
 Det betales ikke fellingsavgift for kalv under 35 kilo.
 1½ åring under 90 kilo for ku og 100 kilo for okser betales fellingsavgift tilsvarende kalv.
Rapporteres som 1½ åring.
Hjort
 Det betales ikke fellingsavgift for kalv under 18 kilo fram til 1.oktober. Etter 1. oktober er
grensen 20 kg.
 1½ åring under 40 kilo for hodyr og 43 kilo for hanndyr betales fellingsavgift tilsvarende
kalv. Rapporteres som 1½ åring.
Felles for begge artene
 Valdene må sørge for å ha skrapdyrskvoter som tar høyde for «tildeling» av nye dyr.
 Dyr som har skade, feil eller sykdom før det blir påskutt og felt, skal vurderes enkeltvis av
kommunen.
 Nedklassifiserte dyr skal registreres i sett elg/sett hjort og i fellingsrapporter i den kjønnsog aldersklassen det i virkeligheten tilhører.

8.5 Organisering
Interkommunalt utmarksråd (IKU) ble etablert 10.03.15. Rådet her en overordnet rådgivende
funksjon ovenfor de tilsluttede kommunene og skal sørge for å samordne og fremme
kunnskapen om forvaltningen av hjorteviltforvaltningen. IKU består av lederne i
utmarkrådene/hjorteviltrådene i de nevnte kommuner, en politisk representant og en
representant fra kommunal administrasjon, i alt ni medlemmer. Medlemmer fra utmarksråd og
politisk representant har personlig vararepresentant.
Samhandling mellom kommunen, rettighetshaverne og jegerne sikres gjennom de etablerte
hjorteviltrådene/utmarksrådene og det Interkommunale utmarksrådet.
Tiltak:
IKU utvides slik at grunneierrepresentasjonen økes fra 1 person til 2 personer fra hver
kommune i denne planperioden (01.01.2018).
Organisering av bestandsplanområder:
Det er et overordnet mål at forvaltningen av hjorteviltet skal styres ved hjelp av
bestandsplaner. All forvaltning av hjorteviltet i Halsa skjer vha bestandsplaner. Det samme
gjelder i Hemne, bortsett fra en større eiendom for hjort og rådyr. I Aure er det fortsatt mange
små vald som burde ha vært slått sammen til bestandsplanområder, slik at det meste av
forvaltningen også der skjer via bestandsplaner.

Tiltak:
Aure må fortsette å arbeide med en organiseringsprosess, slik at forvaltningen av hjorteviltet
kan utføres ihht bestandsplaner.

8.6 Økonomi
8.6.1 Fellingsavgifter
Alle kommunene skal bruke samme satser for fellingsavgift. Maksimumssatser som
kommunene kan bruke fastsettes av Miljødirektoratet.
Sats voksen Sats kalv
Elg
Maks sats
½ sats av voksen
Hjort Maks sats
½ sats av voksen
8.6.2 Retningslinjer for bruk av viltfond
Ingen felles retningslinjer. Hver enkelt kommune har sine egne vedtatte retningslinjer som
brukes.
8.6.3 Fellesprosjekter og felles møter
Fellesmøter: her dekker kommunene selv sine egne utgifter. Møtene går på rundgang mellom
kommunene og arrangerende kommune dekker utgiftene i forbindelse med møte.
Fellesprosjekter som gjelder hele eller deler av kommunene fordeles kostnadene etter
nytte/areal. Aktiva etter prosjektets slutt fordeles i henhold til dette.

8.7 Kunnskapsgrunnlaget og datafangst
Mål om å øke kunnskapen om forvaltningen, beitegrunnlaget, trekkveier o.l. videreføres.
Tiltak:
Fortsette å samle inn indekser/ kunnskapskilder som bidrar til kartlegging av status og
bestandsutvikling:














Fellingsstatistikk. Rapporteringsfrist til kommunen = 14 dager etter siste jaktdag.
Slaktevekter. Alle dyr skal veies innen 48 timer. Elektronisk rapportering i www.settogskutt.no.
Sett hjort registreringer. Elektronisk rapportering i www.settogskutt.no.
Sett elg registreringer. Elektronisk rapportering i www.settogskutt.no.
Felte rådyr skal også rapporteres elektronisk i www.settogskutt.no.
Vårtellinger av hjort
Innsamling av kjever
Overvåkingsprogrammet for hjort (Hemne)
Statistikk irregulær avgang. Legges inn i hjorteviltregisteret.
Kartlegging av hjorteviltet vha viltkamera
Merkeprosjekter
Rapporter om skader forårsaket av hjortevilt
Beiteundersøkelser/bæreevne

8.8 Avvik fra planlagt uttak
Avskytningsplanen er en bindende avtale mellom valdet/bestandsplanområdet og kommunen.
Avvik fra avskytningsplanen skal beskrives med eventuell årsak i en rapport. Vesentlig avvik
i alders- og kjønnssammensetningen av det totale uttaket i avskytingsplanen, samt avvik fra
bestandsplanens forutsetninger kan føre til at kommunen trekker godkjenningen tilbake, eller
eventuelt ikke godkjenner ny bestandsplan.

Med «vesentlig» menes her avvik større enn 10 % av den årlige kvoten.
Tildelt samlet kvote i planperioden skal på ingen måte overskrides. Felling ut over tildelt
kvote vil måtte bli håndtert som ulovlig felt hjortevilt.
Kommunen skal vurdere både avviket i totalt antall felte dyr og uttaket av de spesifikke
kjønns- og alderskategoriene. Avviket må sess i sammenheng med hva som er tillatt av
overføring av fellingstillatelser mellom år. For bestandsplanområder er det avviket i
bestandsplanområdet samlet som skal vurderes.
Overføring av fellingstillatelser mellom år
Dersom årskvoten et enkelt år ikke fylles, kan inntil 10 % av kvoten overføres til neste års
kvote. Ubrukte kvoter fra lengre tid tilbake kan ikke overføres.

8.9 Feilskyting
Vald med bestandsplan håndterer pr i dag feilskytinger etter egne regler. Disse reglene er
nokså ulike.
Målsetting om av vald med bestandsplaner i alle kommunene innarbeider like regler for
håndtering av feilskutte dyr.
Tiltak:
Det utarbeides en felles «mal», en tydelig ramme, på hva som skal skje ved feilskytning.
For vald uten bestandsplan vil feilskytinger måtte håndteres som ulovlig felt vilt.

8.10 Vald uten godkjent bestandsplan
Fellingstillatelser til vald uten bestandsplan gis i henhold til hjorteviltforskriftens § 18. Ved
tildeling til vald uten plan gjelder også målsettingene og tiltakene fastsatt i kommunal
forvaltningsplan. I tillegg skal vurderinger/målsettinger i tilgrensende bestandsplanområder
vektlegges.

8.11 Varighet og revisjon
Målene og retningslinjene bør revideres i forkant av driftsplanområdenes revisjon av planer,
dvs. neste gang i 2020. Målene skal uansett vurderes fortløpende i forhold til utvikling i
bestandene, og ved tilgang på ny kunnskap, samt ved andre forhold som gjør revidering
nødvendig.

9 Vedlegg
9.1 Statistikk

9.1.1 Statistikk Hjort
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9.1.2 Statistikk Elg

Antall felte elg
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9.1.3 Statistikk Rådyr
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9.2 Evalueringsskjema (administrative vurderinger)
I hht § 3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt skal kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og
rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal være konkrete og etterprøvbare. De bør derfor være realistiske og ha
en tidsramme slik at de kan evalueres i forhold til enkle kriterier. Videre er det viktig at kommunenes mål fungerer som
tydelige retningslinjer for jaktrettshavere som ønsker å utarbeide en bestandsplan. Nedenfor gjengis målene og tiltakene i
planen for 2015-2017. I kolonene til høyre evalueres målsettingene og om tiltakene er gjennomført.
Forklaring:

Kommentarer gjeldende for alle kommunene: svart skrift

Kommentarer for Aure spesielt: blå skrift

Kommentarer for Halsa spesielt: oransje skrift

Kommentarer for Hemne spesielt: grønn skrift
Kapittel 7. Kommunale mål for forvaltning av hjort
Mål
Måloppnåelse
Det viktigste tiltaket for å nå målene om lavere
Langsiktig mål.
bestandstetthet og en mer balansert kjønns- og
alderssammensetning er riktig beskatning.

Vi ønsker robuste bestander. Disse er nødt til å
inneha en god del eldre dyr og være kjønnsbalansert.
Dette vil gi en lavere produktivitet og vil være
enklere å forvalte.

Langsiktig mål.

En lavere bestandstetthet innen de tetteste områdene
med hjort.

Iverksatt, men
langsiktig mål.

Merknader
For tidlig å trekke konklusjoner. Sett
hjort pr jegerdagsverk har flatet ut
noe de siste åra i Hemne. Resultatet
av vårtellingene varierer, men ser
man bort fra 2016 har vi en
nedadgående tendens i antall telte
dyr.
For tidlig å trekke konklusjoner. Sett
hjort pr jegerdagsverk gått opp siste
år. Resultatet av vårtellingene
varierer, men med forholdsvis høge
tall de to siste åra.
Aure: For tidlige å trekke noen
bastante konklusjoner.
Registreringen av sett hjort og elg har
vært varierende gjennom
planperioden, og heller ikke
komplette. Det er ca bare 50% av
jaktfeltene som har registrert sett
hjort. Tallene man dermed har og
arbeide med gir kanskje ikke rett
bilde på bestandsutviklingen for hele
kommunen.
Fokus på å ikke skyte for mye eldre
bukk. Kolle:bukk forholdet er i snitt
for Hemne de siste to åra på 2,51.
Fokus på å ikke skyte for mye eldre
bukk. Kolle : bukk forholdet er i snitt
for Halsa de siste to åra på 2,14.
Aure: En mindre men mer robust
hjortebestand vil være enklere å
forvalte i det lange løp for alle
kommunene. Aure har en vei å gå når
det kommer til organiseringen
(privat) av hjorteviltforvaltningen for
å få en mer enhetlig forvaltning i
kommunen.
Hemne: Storvaldene differensierer
uttaket mellom jaktfelt bedre enn før.
Halsa: Planene differensierer bedre
enn før.
Aure: Enkelte vald med bestandsplan
differensierer tildelingen av dyr for
jaktfelt innenfor valdene. Dette for å
sikre en høyere avskytningsprosent.
Ordningen med en evaluering mot
slutten av jakta og en eventuell
omfordeling/første-mann-til-møllaprinsipp kan fungere for å få opp
avskytningsprosenten i valdene.

Øke andelen voksne bukker og senke andelen koller i
bestanden.

Før tidlig å si noe om
resultat.

Antall døde dyr i trafikken skal normalt ikke
overstige 5 % på årsbasis av felte dyr på
kommunenivå

Målsetting oppnådd i
Hemne
Aure: Målsettingen ble
delvis oppnådd.
Før tidlig å si noe om
resultat.

Snu den negative vektutviklingen på ungdyr og kalv.

Sett hjort skal ligge mellom 0,3 og 4,5 pr
jegerdagsverk på valdnivå/bestandsplannivå.

Sett hjort brukes av alle
jaktfelt i Hemne og
Halsa.

I "sett hjort"-materialet skal Kolle:bukk forholdet
være lavere enn 2 på valdnivå/bestandsplannivå.

Sett hjort brukes av alle
jaktfelt i Hemne og
Halsa.
Aure: Jobber for å få
alle jaktfeltene til å ta i
bruk settogskutt.no

Fokusområde i utarbeidelsen av
bestandsplaner. Uttak bukk Hemne:
2015=14,9%, 2016=14,6%. Samla
uttak eldre koller hhv 23,7 og 22,9%.
Fellingsstatistikk viser at det tas ut
mer koller enn tidligere og færre eldre
bukk enn tidligere.
Fokusområde i utarbeidelsen av
bestandsplaner. Uttak bukk Halsa:
2015=18%, 2016=16%. Samla uttak
eldre koller hhv 25 % og 23%.
Fellingsstatistikk viser at det tas ut
mer koller enn tidligere og færre eldre
bukk enn tidligere.
Aure: tidlig si noe om
bestandssammensetningen på
bakgrunn av datamaterialet man har
tilgjengelig (sett hjort) når så få
jaktfelt fører sett hjort.
Tall materialet er relativt begrenset.
Hemne: 2015=3,0%, 2016=3,3 (pr
31.01.16)
Halsa: Mangler oversikt pr dato.
Aure: 2015 = 4,8%, 2016 = 5,3%.
Fokus på dette i bestandsplanene. Får
gode tall for Hemne jfr
kjeveinnlevering. Ser ut som negativ
tendens har flatet ut.
Fokus på dette i bestandsplanene. Ser
ut som vektene holder seg
jevnt, med noe små ujevnheter. Uttak
av dyr med lave vekter fungerer også
slik som forutsatt.
Aure: Aure kommune har slitt litt
med forskjellig
innrapporteringsmetoder. Det er få
som har rapportert slaktevekt på
settogskutt.no slik at det ut fra tallene
som foreligger blir det vanskelig å dra
noe konklusjon.
Hemne: alle storvaldene i Hemne
ligger i intervallet, bortsett fra
Hellandsjøen i 2015 med 5,08 sett
hjort pr jegerdagsverk.
Halsa: alle storvaldene i Halsa ligger i
intervallet, bortsett fra Valsøyfjord
som ligger på 0,2.
Aure: Antallet jaktfelt som i perioden
har brukt sett og skutt er rundt 54
jaktfelt årlig. Dette er bare 50 av alle
jaktfeltene slik at Aure her har et stort
forbedringspotensial.
Hemne: Ingen av de 4 storvaldene
oppnådde dette målet i 2015. Alle
hadde måltall over 2 koller pr bukk. I
2016 var Vinje og DPO Vest innenfor
målsettingen.
Halsa: 3 av 4 planområder ligger godt
innenfor, mens Halsabygda ligger på
2,56 i snitt for de to siste årene.
Aure: Antallet jaktfelt som har levert
sett og skutt skjema er på bedringens
vei, men det blir vanskelig å dra noen
konklusjoner. Tallene er:
2015 = 2,36, 2016 = 2,09 og 2,22 i
gjennomsnitt for de siste to årene.

Tiltak
I områder med beiteskader skal en foreta et uttak av
lederkoller med kalver. Disse skal felles før trekket
kommer/går.

Gjennomføringsgrad
Gjennomføres delvis.

Ha fokus på å ta ut små dyr da disse kommer sent i
brunst og kommer sent i produksjon og produserer
små dyr. Produserer også overvekt av hodyr.

Iverksatt tiltak.

Innsamling av slaktevekter. Det er viktig at dyrene
veies.

Utføres i Hemne.

Kjeveinnsamling i Aure og Halsa vurderes på sikt.

For å få mer kunnskap om stammesammensetningen
skal sett hjort og sett elg brukes av valdene/jaktfelt.
Dataene skal legges inn i sett og skutt.

Gjennomføres i Hemne

For å følge bestandsutviklingen ønsker en å fortsette
med vårtellinger. Ansvaret flyttes imidlertid fra
kommune til valdnivå. En fortsatt samkjøring med
telledatoer forutsettes.

Gjennomføres

Bestandsplanene bør i større grad dekke
årsleveområdene (300 km2) enn det som er tilfelle i
dag. Et samarbeid mellom valdene om forvaltningen
der det er naturlig er ønskelig.

Ingen nye
bestandsplanområder
for hjort i Hemne etter
2015.

Øke kunnskapen om forvaltningen, beitegrunnlaget,
trekkveier o.l. og bruke dette i forvaltningen.

Igangsatt

Fellingsprosenten skal minimum være 80 % pr år i
planperioden på vald- og bestandsplannivå.

Mål delvis oppnådd

Resultat/ Merknad
Det fokuseres på tiltaket gjennom
informasjon til storvaldene. Noen
jaktfelt har fokus på dette.
Det fokuseres på tiltaket gjennom
informasjon til storvaldene.
Nedklassifiseringsordning brukes
delvis.
Nedklassifiseringsordning brukes og
fungerer etter intensjonen.
Aure: Nedklassifiseringsordningen
brukes delvis. Rapporteringsrutinene
av slike dyr kan imidlertid bli bedre i
Aure. Det jobbes med saken.
Hemne er med i
overvåkingsprogrammet v/ NINA og
via dette registreres slaktevekter.
Halsa, 561 av 576 felt er veid. Tall
for både 2015 og 2016.
Aure: Noen er veldig flinke med å
levere inn slaktevekter.
Rapporteringsmetodene har vært
mange i Aure kommune, men fra og
med jakta 2017 skal alle rapportere på
settogskutt.no.
Hva oppnår vi med det, ut over at det
er kjekt å ha. Fornuftig bruk av
viltfond?
Alle jaktfelt i Hemne leverer sett hjort
registreringer.
Alle jaktfelt i Halsa leverer sett hjort
registreringer.
Aure: Har vært varierende
leveringsprosent av settogskutt i
Aure. Har sendt ut brev om at alle fra
og med jakta 2017 skal rapportere sett
og skutt og at det skal rapporteres på
www.settogskutt.no.
Nå kan man jo også rapportere skutt
rådyr på denne portalen.
Vårtelling gjennomføres i alle
storvaldene i Hemne som før 2015.
Vårtelling gjennomføres i Halsa og
har ikke noe mål om å kutte det ut.
Vårtelling gjennomføres i Aure, men
da bare på områdene som dekkes av
bestandsplaner, og ikke der det er
målrettet tildeling.
Hemne: vald1=126 km2, 2=87km2,
3=122km2 og vald 4=94km2.
Halsa har ikke satt i gang noe tiltak
for å endre dette.
Det har ikke blitt gjort noe aktivt fra
kommunen sin side, men det har blitt
nevne og diskutert med folk som
kommer innom kontoret.
Prosess om revisjon av viltkartet i
Hemne er igangsatt.
Prosess om revisjon av viltkartet i
Halsa er igangsatt.
Det er ikke satt i gang spesielle tiltak
i Aure kommune tilsvarende Hemne
og Halsa
Alle storvald i Hemne hadde over 80
% felling både i 2015 og 2016,
unntatt Holla/Roberg. i 2015 med
76,7 % felling.

Avvik mellom planlagt avskyting og faktisk felling i
alder og kjønn skal være tilnærmet lik null på
valdnivå og bestandsplannivå i planperioden.

For tidlig å
kommentere.

Anbefalte grenseverdier for beskatning av ulike
kategorier dyr i bestandsplanene:

Kalv: 20-30%

Hann 1,5 år: 10-15%

Ho 1,5 år: 10-15%

Eldre hann: 10-20%

Eldre ho: 20-35%

Hensyntatt i
bestandsplanene.

Kapittel 8. Kommunale mål for forvaltning av elg
Mål
Det viktigste tiltaket for å nå målsettingene om å øke
bestanden er å øke antall produksjonsdyr og ta vare
på de største produksjonsdyra.

Måloppnåelse
Langsiktig mål.

Alle storvald i Halsa hadde over 80 %
felling både i 2015 og 2016, med
unntak av Valsøyfjord (48%) og LRE
(76%) i 15.
Stor sett ligger alle valdene med
bestandsplan tett oppunder eller over
80%. Todalen ligger bare på 50% i
2015 og 2016.
Aure har noen vald som ikke inngår i
bestandsplaner. Avskytingen i disse
varierer sterkt fra år til å og fra
område til område.
Planperioden ikke ferdig.
Viser til utarbeidet statistikk.
Ingen vesentlige avvik i Hemne etter
2 år.
Planperioden ikke ferdig.
Planperiodene er ikke synkronisert.
Etter årets jakt vil alle
bestandsplanene bli synkronisert.
Ingen store avvik oppdaget.
Viser til utarbeidet statistikk.
Grenseverdiene hensyntatt i nye
bestandsplaner. Bestandsplaner for 2
storvald i Hemne fremmet forslag om
andre mål. Disse ble ikke godkjent
som omsøkt. Påklagd vedtak,
fremmet for Fylkesmannen for
endelig vedtak.
Er hensyntatt, noen vald har noen
glipptak i uttaket, men har tatt seg
inn.
Disse er hensyntatt i bestandsplanene
til valdene. Noen har småavvik fra år
til år i uttaket, men tar det inn i løpet
av planperioden.

Merknader
For tidlig å trekke konklusjoner. Men
i Hemne tyder tilbakemeldinger fra
jegere at bestanden av elg har økt
noe. Dette understøttes av Sett elg pr
jegerdag og sett elg pr jegertime har
økt de siste 5 åra.
For tidlig å trekke konklusjoner. Men
i Halsa tyder tilbakemeldinger fra
jegere at bestanden av elg har dalt.
Og at det er tatt hensyn til det. Når
det gjelder sett elg ser det ut som at et
forsiktig uttak har bidratt til å
stabilisere situasjonen noe. Bare to
vald er innafor i 2016 og det er
Valsøyfjord og LRE. Alle var utafor i
2015.
For tidlig til å dra noen konklusjon.
Aure kommune må jobbe med å få
jegerne til å også rapportere på sett
elg. Det er i gjennomsnitt 14 jaktfelt
som har rapportert sett elg.
Det blir rapportert om økning i
bestanden av elg i valdet,
Skardsøy/Lesund.
Avskytingen for hele kommunen har
vært på 10 dyr hvert år de siste 3
årene.

Vi ønsker robuste bestander. Disse er nødt til å være
kjønnsbalansert og inneha en god del eldre dyr.

Langsiktig mål.

En høyere bestandstetthet innen samarbeidsområdet,
med en avskyting på over 100 dyr i året.

Langsiktig mål.
Går rett vei etter 2 år

Ha fokus på produksjonsdyra. Øke andelen voksne
okser og voksne kyr i bestanden og ta vare på disse.

Langsiktig mål. Prosess
iverksatt.

Snu den negative vektutviklingen på kalv og ungdyr.

Langsiktig mål.

Antall døde dyr i trafikken skal normalt ikke
overstige 5 % på årsbasis av felte dyr på
kommunenivå.

Målsetting oppnådd

I sett elg materialet skal sett kalv pr kalvku overstige
1,25:1.

Sett elg brukes av alle
jaktfelt i Hemne og i
Halsa.

I sett elg materialet skal sett elg pr jegerdagsverk
ligge mellom 0,2 og 0,5 på vald- og
bestandsplannivå.

Sett elg brukes av alle
jaktfelt i Hemne og i
Halsa

I sett elg materialet skal ku:okse-forholdet være
lavere enn 2:1.

Sett elg brukes av alle
jaktfelt i Hemne og i
Halsa

Aure må jobbe med
rapporteringsrutinene.
De reelle tallene kan
være annerledes.

Fokus på å ikke skyte for mye eldre
kyr og eldre okser ved utarbeidelse av
bestandsplan.
Fokus på å ikke skyte for mye eldre
kyr og eldre okser ved utarbeidelse av
bestandsplan.
Legge vekt på å skyte mindre
produksjonsdyr og heller ta ut
kalv/ungdyr der det skal tas ut dyr.
Implementere dette i bestandsplanene
og holdningene i den lokale
forvaltningen (hos jegerne).
Felte elg i 2015 = 70 stk.
(A28+Ha19+He23)
Felte elg i sum 2016 = 82 stk.
(A30+Ha18+He34)
Bekymringsfull utvikling.
Felte elg i 2015 = 19 stk.
Felte elg i sum 2016 = 18 stk.
Bekymringsfull utvikling
Felte elg i 2015 = 10 stk
Felte elg i 2016 = 10 stk
Økt fokus på dette i bestandsplanene.
En bør øke fokuset på dette i
bestandsplanene.
Fokuset på dette må øke både i
bestandsplanene og hos jegerne selv.
For tidlig å trekke konklusjoner etter
2 års virketid.
Hemne: 2015=4,3%, 2016=2,9 (pr
31.01.16)
Halsa har ikke data på dette enda.
Aure har ingen dokumenterte drepte
elg i trafikken de siste to årene. Bare
to ettersøk der dyret har blitt
friskmeldt etter ettersøk.
Hemne: variasjon mellom områder og
år. Ikke store avvik.
Innafor i 2016 (1,35), litt under i 2015
(1,14).
Aure ligger litt under begge årene.
2015 = 1,16
2016 = 1,10
Hemne: stor variasjon mellom
storvaldene. Holla/Roberget og DPO
Vest ligger over 0,5 både i 2015 og
2016.
Halsa: Ligger på 0,1 i planområdet.
Stor variasjon mellom jaktfeltene.
Aure:
2015 = 0,37
2016 = 0,16
Varierende rapportering fra jegerne.
Må arbeides med å synliggjøre
verdien av et bedre
evalueringsgrunnlag.
Hemne: Ku: okse forholdet ligger
innenfor målsettingen for alle
storvaldene.
Halsa: Ligger innenfor i 2015 (1,6),
men utafor i 2016 (2,2)
Aure ligger innenfor i begge årene.
2015 = 1,23
2016 = 173

Tiltak
Ta vare på eldre store produksjonsdyr.

Gjennomføringsgrad
Gjennomført i Hemne
og i Halsa

For å få mer kunnskap om stammesammensetningen
skal sett hjort og sett elg brukes av valdene/jaktfelt.
Helst i elektronisk form (sett og skutt). Ha fokus på å
ta ut små dyr da disse kommer sent i produksjon og
produserer overvekt av hodyr og avkommet forblir
små.

Utføres i Hemne og i
Halsa

Bestandsplanene bør i større grad dekke
årsleveområdene enn det som er tilfelle i dag.

Gjennomført i Hemne
og i Halsa.

Øke kunnskapen om forvaltningen, beitegrunnlaget,
trekkveier o.l.
Fellingsprosenten skal minimum være 75 % pr år på
vald og bestandsplannivå.

Halsa har iverksatt.

Anbefalte grenseverdier for beskatning av ulike
kategorier dyr i bestandsplanene:

Kalv: 50-70%

Eldre ku og 1,5 år: 15-25%

Eldre okse og 1,5 år: 15-25%

Delvis hensyntatt i
bestandsplanene.

Mål delvis oppnådd

Kapittel 9. Kommunale mål for forvaltning av rådyr
Mål
Måloppnåelse

Resultat/ Merknad
Hemne: Ingen eldre kyr tildeles
jaktfeltene i utgangspunktet. 1 stk.
eldre ku felt i Hemne i 2015 og
samme i 2016.
Halsa: Var et for høyt uttak av store
voksne kyr i 2015 – 32 % (6 med en
snittvekt på 179 kilo). Og et for høyt
uttak av eldre okse i 2016 – 28 %. (5
stk), i 2015 ble det felt 4 stk, noe som
nok er i overkant at hva som tåles,
totalt sett.
Det har blitt skutt for mange eldre
produksjonsdyr.
Ved revisjon av bestandsplanene må
Aure kommune bare tillate felling av
kalv/ungdyr i neste 3 års periode.
Dette for at vi skal kunne nå målene
om en sterk produktiv bestand med
robuste produksjonsdyr.
Sett elg brukes av alle jaktfelt i
Hemne.
Sett elg brukes av alle jaktfelt i Halsa.
Aure sliter litt med manglende
rapportering og dermed med
evalueringsverktøyet. Dette skal det
jobbes for å bedre og alle jaktfelt skal
fra og med jakta 2017 benytte seg av
elektronisk rapportering og
fullstendig rapportering gjennom
www.settogskutt.no. Rådyr kan nå
også rapporteres gjennom
settogskutt.no.
De 4 storvaldene har gått sammen til
ett bestandsplanområde for elg, f.o.m.
2015.
De 4 storvaldene har gått sammen til
ett bestandsplanområde for elg, f.o.m.
2015.
Det arbeides fra Innlandet vald for en
sammenslutning med andre vald for
utarbeidelse av en slik plan for elg.
Har to beiteundersøkelser.
Viser til utarbeidet statistikk. Hemne:
bare DPO Vest oppnådde målet i
2015. Alle storvaldene nådde målet
om 75 % felling i 2016.
Halsa: Fellingsprosent i 2015 og 2016
er henholdsvis 53 og 50 prosent.
Fellingsprosenten for Aure ligger på
mellom 30 og 40 prosent.
Viser til utarbeidet statistikk.
Det viser seg i ettertid at anbefalte
grenseverdier kanskje ble noe feil.
Kan justeres i revidert plan.
Kalv: 37 %
Hodyr: 30 %
Handyr 33 %.
Gjennomsnitt for 2015 og 2016.

Merknader

Det viktigste tiltaket for å nå målsettingene om å øke
bestanden er å øke antall produksjonsdyr og ta vare
på de største produksjonsdyra.
Robuste bestander er nødt til å være noenlunde
kjønnsbalansert og inneha en god del eldre dyr. Dette
vil gi en høyere produktivitet og være enklere å
forvalte.

Langsiktig mål.

Fokus på målsettingen.
Fokus på målsettingene.

Langsiktig mål.

En høyere bestandstetthet innen samarbeidsområdet
enn i dag.
Ta vare på produksjonsdyra.

Langsiktig mål.

Uttak geit er i Hemne under 20 % av
total uttak gjennom jakt.
Uttak geit i Halsa er på 28 % i snitt
for årene 2015 og 2016. Ett valt har
fredet geita.
Uttak geit i Aure er på 21% i snitt i
årene 2015 og 2016. Noen vald freder
geit.
Når den neppe med det første.

Antall døde dyr i trafikken skal normalt ikke
overstige 15 % av fellingsresultatet på kommunenivå
og årsbasis.

Ikke oppnådd
målsetting

Tiltak
Forvaltningen skal normalt skje i form av kvotefri
jakt.

Gjennomføringsgrad
Innført i Hemne og
Halsa

Senke uttaket av geit til 20 % eller mindre.

Mål oppnådd i Hemne.

Rev og gaupe er betydelige predatorer på kje og eldre
dyr. Høsteutstyr tar også sitt. Øke innsatsen og
kunnskapen på dette feltet slik at uttak gjennom rev
og høsteutstyr reduseres.
Ha fokus på produksjonsdyra, unngå å ta ut disse.

Ikke iverksatt

Øke kunnskapen om forvaltningen, beitegrunnlaget,
trekkveier o.l.
Bestandsplaner som dekker større områder enn i dag,
øker dialogen mellom områdene og en får en større
forståelse mellom aktørene i forvaltningen.

Ikke utført i Hemne
Halsa er i gang
Utført i Hemne
Halsa: har en vei å gå
der, men på elg er det
felles plan for
kommunen.
Ikke iverksatt

Valdene oppfordres til å foreta telling av kje i august,
en sikrer dermed at det en høster ikke overstiger
produksjonen.

Kapittel 10. Fallvilt
Mål
Arbeide for at antall dyr som blir drept i trafikken går
ned.

Tiltak
Ha kontakt med operatørene for
funksjonskontraktene, angående rydding langs
fylkesveier og Europaveien.

Tatt til etterretning

Iverksatt.

Uttak geit i Hemne under 20 %.
Uttak geit i Halsa 28 % og for bukk
47 %.
Uttak geit i Aure er på 21% i snitt i
årene 2015 og 2016.
56% på bukk i tilsvarende periode.
Hemne: 2015=38,8%, 2016=31,3 (pr
31.01.16)
Halsa, har ikke data enda.
Aure
2015 = 22%
2016 = 41%
Resultat/ Merknad
Hemne: Kvotefri jakt innført for
storvaldene.
Halsa: Kvotefri jakt innført for
storvaldene.
Vald med bestandsplaner har kvotefri
jakt, mens de andre har satte kvoter.
Uttak geit Hemne 2015 = 17,6%,
2016 =14,9%
Uttak geit Halsa er 28 %.
Dette må implementeres i den
praktiske jakta i Aure.
Iverksatt på rev, ikke når det gjelder
høsteutstyr

Økt fokus på tiltaket
En må øke fokuset på tiltaket
Har beiteundersøkelser, og er i gang
med trekkveier.
Er i gang med å se på trekk og
trekkmønster.

Måloppnåelse
Ikke oppnådd
Ukjent med situasjonen
i år.

Merknader

Gjennomføringsgrad
Ikke utført
Litt kontakt er det.

Resultat/ Merknad
Viktig å få kartfestet
passeringsområder på kart.

Ha kontakt med vegvesenet før funksjonskontraktene
inngås.
Ha kontakt med vegvesenet om skilting av utsatte
strekninger og lignende.

Kapittel 11. Jakttider
Mål
I områder der hjort er dominerende art i forhold antall
felte dyr bør jakttiden for hjort og elg være lik. Der
synkronisering av jakttid må være målet.
Tiltak
Arbeide med å synliggjøre de negative sidene med
ulik jakttid utgjør for elg og hjort mellom artene og
mellom fylkene.

Kapittel 12. Bestandsplaner
Mål
Der det er naturlig og ønskelig at bestandsplanene
dekker årsleveområder. Vald oppfordres derfor til å
samarbeide om bestandsplaner som dekker
årsleveområder. Det trengs ikke en ny
organiseringsprosess for å få til dette, jamfør forskrift
om forvaltning av hjortevilt §§14, 15, 16 og 17.
Tiltak
Årlige møter innad og mellom kommunene, der mål
og fellingsresultater evalueres.
Aure starter en organiseringsprosess, ved hjelp av
ekstern hjelp
Arbeide for å forenkle prosesser med bestandsplaner
som går over kommune og fylkesgrenser.

Ikke utført
Ikke utført

Måloppnåelse
Delvis oppnådd.

Merknader
Nye jakttidsrammer fra 2017.
Nye jakttidsrammer fra 2017. Like
jakttider i de tre kommunene.

Gjennomføringsgrad
Gjennomført

Resultat/ Merknad
Det ble i 2015 søkt Fylkeskommune
og Direktorat om samme jakttid i
Hemne som i Aure/Halsa.
Delvis innvilget.
Felles jakttid for de tre kommunene
på elg og hjort
Ny jakttider fra 2017.

Måloppnåelse
Delvis oppnådd på elg.

Merknader
Ei bestandsplan for elg i Halsa og ei i
Hemne
Ingen bestandsplaner for elg i Aure,
men det jobbes med utforming av et
ønsket område for utarbeidelse for en
slik plan.

Gjennomføringsgrad
Gjennomført i Hemne
Ikke gjennomført i
Halsa

Resultat/ Merknad

Ingen spesielle tiltak
iverksatt.

Kapittel 14. Organisering av samarbeidet mellom kommunene og rettighetshaverne
Mål
Måloppnåelse
Merknader
Det etableres et interkommunalt utmarksrådet som
Ferdig
Interkommunalt utmarksråd (IKU)
skal vurdere og diskutere: bestandsdata,
ble etablert 10.03.15
bestandsutviklingen, vektutvikling, kjønns- og
alderssammensetning. Nye bestandsplaner m.m.
Det kommunale utmarksrådet skal vurdere og
Fortløpende
diskutere: bestandsdata, bestandsutviklingen,
vektutvikling, kjønns og alderssammensetning. Nye
bestandsplaner m.m.
Andre oppgaver kan tas inn på sikt.
Tiltak
Det etableres et interkommunalt utmarksråd innen
01.04.15.
Det bør etableres kommunalt utmarksråd i Aure og
Hemne innen utgangen av planperioden.

Gjennomføringsgrad
Gjennomført

Resultat/ Merknad

Gjennomført

I Hemne ble Hemne hjorteviltråd
stiftet 26.03.15
I Aure ble Aure utmarksråd stiftet
xx.xx.17.

9.3 Krav til innhold i bestandsplaner
1. Kort beskrivelse av planområde og organisering
a. Valdets beliggenhet og grenser
b. Valdets totale og tellende areal
c. Hvordan valdet er organisert i jaktfelt, kontaktpersoner, m.v.
d. Sammensetning styre
e. Samarbeid med andre vald, mm
f. Vesentlige endringer fra forrige planperiode, endring i antall medlemmer,
endringer i jaktfeltstrukturen, vedtektsendringer, administrative endringer,
endring av jaktregler (hvis revidering av tidligere plan)
2. Planperiode (planens varighet, f.o.m. jaktåret xx t.o.m. jaktåret xx)
3. Vurdering av grunnlags- og bestandsdata for planområdet
a. Fellingsdata (tildelte og felte)
b. Sett elg og hjort
c. Beiteskader på innmark/skog innen valdet/ planområdet
d. Irregulær avgang (funnet døde dyr både i og utenom jakta)
e. Andre tilgjengelige bestandsregistreringer, eks. vårtellinger, aldersanalyser,
vektutvikling
4. Evaluering av foregående planperiode (ikke aktuelt ved 1.gangs plan).
a. Hvordan har målsettinger i forrige bestandsplanperiode blitt innfridd?
5. Hovedutfordringer for de enkelte artene
6. Målsettinger
a. Hovedmål
b. Delmål
i. Sammensetning av bestanden
ii. Bestandsstørrelse
7. Virkemidler (tiltak)
a. Avskytingsplan
i. Antall dyr og prosentvis fordeling mellom kjønn og alder fordelt på år
ii. Årlig fellingsrapport til kommunen
b. Tiltak mot skade på innmark og skog
c. Skjøtselstiltak i planområdet
8. Andre bestemmelser (beskrives)
a. Reaksjonsbestemmelser
b. Rutiner/ Håndtering av feilskyting
c. Skadeskyting
d. Jaktregler
e. Kontroll av felte dyr

