Styringsdokumenter for viltforvaltningen i Aust-Agder
Vedtatt av fylkestinget i Aust-Agder 25.10.2016
Mål for forvaltning av elg og hjort i Aust-Agder 2016-2019
Overordnet målsetting:
Aust-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 og 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 bidra til å vedlikeholde og øke
kompetansen i privat og offentlig viltforvaltning, herunder legge til rette for samarbeid
og FoU-arbeid i regionen. Det legges vekt på at resultatene fra GPS-merkeprosjektet –
«Sørhjort» tas i bruk i forvaltningen av hjort. ”Sett hjort”-data og slaktevekter for felt
hjort skal samles inn i alle kommuner.
Fylkeskommunen skal vektlegge kommunenes ønsker og allmenne hensyn ved fastsettelse
av lokale jakttidsforskrifter.
2) Jaktorganisering
Etablere en forvaltningsstruktur hvor jaktfeltene (jaktlagene) inngår i vald
(storvald/viltlag) eller bestandsplanområder (felles plan for flere vald) som er store nok
til at det kan drives reell ”stammevis” forvaltning. 75 % av tellende areal for elgjakt skal
være bestandsplanbasert og organisert i områder som enten dekker hele kommunen,
utgjør en naturlig avgrenset enhet eller har et areal som er minst 30x minstearealet for
elg. Fylkeskommunen vil bidra til kommuneoverskridende samarbeid om forvaltning av
hjort, tilpasset resultatene av GPS-merkeprosjektet Sørhjort. Hjorteforvaltningen skal i
økende grad gjøres bestandsplanbasert. Grunneiere som organiserer jaktrettighetene i
slike store bestandsplanområder skal ha et reelt og betydelig handlingsrom i forvaltningen
av elg og hjort.
3) Bestandskondisjon
Elgens kondisjon skal forbedres i løpet av målperioden 2016-19. Jaktutbyttet skal på
denne måten økes i forhold til antall dyr i vinterstammen. Slaktevekten til 1,5-årige elg
felt i målperioden skal vise stigende tendens og overstige 120 kg innen 2019.
Kommunene detaljerer egne mål for bestandskondisjon, men skal fortsatt åpne for
fleksibilitet ved godkjenning av bestandsplaner så lenge disse er tilstrekkelig
kunnskapsbasert.

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 3 % av jaktuttaket på fylkesnivå, eller 10 % i
noen enkeltkommune, i perioden 2016-2019. Uavhengig av jaktuttakets størrelse er målet
at maksimalt 60 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 skog/innmark
Det lave konfliktnivået mellom elg og hjort og skader på skog og innmark i Aust-Agder skal
opprettholdes. Dersom mindre enn 5 elg og hjort årlig felles i nødverge eller som
skadedyr tas det som tegn på et generelt akseptabelt konfliktnivå.
6) 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.
7) Elg/hjort og biologisk mangfold
Hjorteviltet 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.
8) 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 2019 er målet at det skal være minst 3000 elgjegere og
2500 hjortejegere i Aust-Agder. Elg og hjort skal gi friluftsfolket fine naturopplevelser.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til viltformål
Gjelder tiltak til viltformål, tildelt over statsbudsjettet. I tillegg til statlig fastlagte mål og
rammer skal en i Aust-Agder prioritere søknader som fremmer følgende interesser:





Prosjekter med regional eller lokal forankring og målsetting
Tiltak som fremmer aktiviteter for ungdom og allmennhetens jaktmuligheter
Prosjekter som bidrar til bedre lokal forvaltning av jaktbart vilt
Tiltak som bidrar til økt trafikksikkerhet

