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Overordnet målsetting:
Vest-Agder fylke skal ha biologisk sunne bestander av elg og hjort som utgjør en berikelse i
naturen. Bestandene skal være bærekraftige i forhold til beitetilgang og skal ikke medføre
uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring eller friluftsliv. Innenfor disse
rammene skal elg og hjort forvaltes til beste for verdiskapning, lokale jegerinteresser og
allmenne naturinteresser.
Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er
stabilt og betydelig. Hjortebestanden skal økes til en tetthet hvor hjorten bidrar som et
viktig jaktobjekt over hele fylket.
Delmål:
1) Fylkeskommunen som tilrettelegger og kontrollør
Fylkeskommunen skal gi kommuner, organisasjoner og bedrifter bistand, råd og veiledning i
saker om viltforvaltning. Fylkeskommunen skal aktivt bidra med faglige innspill til
kommunene, bestandsplanområder og jegere, samt legge til rette for samarbeid og FoU
arbeid i regionen.
Alle kommunene skal innen 2013 benytte det nasjonale Hjorteviltregisteret til rapportering
av fallvilt, ”sett elg/hjort” og fellingsresultater. ”Sett hjort” skal benyttes i alle kommuner
med høyere fellingstall enn 30 hjort per år, men kan med fordel innføres ved lavere
fellingstall. Fylkeskommunen har ansvar for at kommunene gjennomfører sine plikter i
hjorteviltforvaltningen, med særlig vekt på å følge opp bruken av Hjorteviltregisteret.
2) Jaktorganisering
Etablere en forvaltningsstruktur hvor jaktfeltene (jaktlagene) inngår i
bestandsplanområder som kan drive reell ”stammevis” forvaltning. Det er et mål at innen
2015 skal 60 % av tellende areal ligge i bestandsplanområder som utgjør en naturlig
avgrenset enhet eller har et areal som er minst 30x minstearealet for elg.
Grunneiere som organiserer jaktrettighetene i slike bestandsplanområder skal ha et reelt
og betydelig handlingsrom i forvaltningen av elg og hjort.
3) Bestandskondisjon
Elgens kondisjon skal forbedres i løpet av målperioden 2012-15. Jaktutbyttet skal på denne
måten økes i forhold til antall dyr i vinterstammen. Slaktevekten til kalver og 1,5-årige elg
felt i målperioden skal vise stigende tendens og overstige henholdsvis 55 og 120 kg i 2015.
Hjortebestandens høye produktivitet skal opprettholdes. Man skal i løpet av målperioden
legge grunnlaget for å overvåke hjortens bestandskondisjon ved å samle inn slaktevekter
for hjort.
4) Elg/ hjort og trafikk
Minst mulig påkjørsler av elg og hjort både på vei og jernbane. Målet er at antall
trafikkdrepte elg og hjort ikke skal overstige 2,5 % av jaktuttaket på fylkesnivå, eller 10 % i
noen enkeltkommune, i perioden 2012-2015. Uavhengig av jaktuttakets størrelse er målet
at maksimalt 25 elg og hjort årlig drepes som følge av kollisjoner med bil og motorsykkel i
målperioden.

Alle kommunene skal dokumentere og kartfeste trafikkulykker med elg og hjort i det
nasjonale Hjorteviltregisteret.
5) Elg/ hjort og biologisk mangfold
Elg og hjort skal ikke utgjøre noen trussel mot det biologiske mangfoldet. Beiting fra elg og
hjort skal ikke i utilbørlig grad fortrenge nøkkelarter for biologisk mangfold i skog som
eksempelvis osp, eik og rogn.
6) Elg/ hjort og parasitter (flått og hjortelusflue)
Av hensyn til dyrehelse og friluftsliv skal tettheten av elg og hjort holdes på et nivå hvor de
ikke gir vesentlige bidrag til uakseptabel ekspansjon av flått og hjortelusflue.
7) Elg/ hjort og skog/innmark
Det lave konfliktnivået mellom elg og hjort og skader på skog og innmark i Vest-Agder skal
opprettholdes. Dersom mindre enn 5 elg og hjort årlig felles i nødverge eller som skadedyr
tas det som tegn på et akseptabelt konfliktnivå.
8) Elg/ hjort som næring
Det er et mål at det tilbys et større spekter og omfang av jakttilbud. Jakttilbudet med høy
grad av tilrettelegging og fokus på arbeidsplasser og inntjening for landbruksnæringen skal
økes. Samtidig skal det være et godt tilbud av ”tradisjonell bygdejakt” med lavere grad av
tilrettelegging som aktivum for lokalbefolkningen.
9) Naturopplevelser og jegerrekruttering
Elgjakta (og hjortejakta) skal være et høydepunkt for jegere og lokalsamfunn. Jakta skal
ha stor samfunnsaksept og føre lokale jakttradisjoner videre. Det skal være god spredning i
kjønn og alder blant jegerne. I 2015 er målet at det skal være minst 3500 elgjegere og
2500 hjortejegere i Vest-Agder. Elg og hjort skal gi friluftsfolket fine naturopplevelser.

