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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Forskrift om adgangen til jakt etter elg, hjort, rådyr vedtas.

Bakgrunn for saken:
Saken var behandlet i Plan- og Miljøutvalget 09/01/2013, flertallet innstilte for rådmannens
forslag, særutskrift/protokoll er vedlagt.
Gjennomgang av data for hjortevilt og forvaltning av denne i Søgne viser at det ikke er
samsvar mellom antatt bestandsnivå og minsteareal for elg, og at det kan være behov for å
justere minsteareal for rådyr slik at det er mulig å få til en forvaltning i de områdene det i dag
ikke jaktes. I tillegg er det kommet ny forskrift for forvaltning av hjortevilt, slik at nåværende
kommunale forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, er hjemlet i en forskrift
som ikke lenger er gjeldende for hjortevilt (gjelder for bever fremdeles).
Saksutredning:
Forslag til forskriften har vært på høring, med følgende tilbakemeldinger:
Søgne viltlag i samarbeid med Søgne skogeierlag og Søgne bondelag:
Ingen merknader til justering av minsteareal for elg.
Ønsker at minstearealet justeres til 5000 daa for hjort, slik at de kan lage egen bestandsplan.
Ønsker at minstearealet for rådyr opprettholdes, med bakgrunn i tidligere kommunikasjon med
Søgne kommune og at det generelt felles et rådyr per 800-1000 daa i Viltlagets vald i dag.

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Søgne Viltlag, valgte administrasjonen å sende et nytt
forslag til forskrift ut på høring.
Administrasjonen foreslår at minsteareal for elg økes i ny forskrift da kunnskap om bestanden
tilsvarer at et mer korrekt minsteareal for elg vil være 4000 daa.
For hjort foreslås ingen endring selv om det er kommet innspil på dette. Bakgrunnen for at man
ikke endrer minstearealet er at ønsket om endring av minsteareal ikke er begrunnet i kunnskap
om viltet, foreslåtte målsettinger fra kommunen, og fastsatte målsettinger fra
Fylkeskommunen.
Det er ønske om å senke minstearealet for å kunne lage egen bestandsplan i Søgne kommune,
dette blir missforstått i forhold til hensikten med en bestandsplan. I en bestandsplan for hjort
skal fokus for bestandsplanavgrensing være på hjorten, og ikke på vald, kommunegrenser eller
fylkesgrenser. Det foreligger heller ikke kunnskapsgrunnlag som tilsier at vi har en bestand
som forsvarer et minsteareal på 5000 daa, noe som vil si at viltlaget vil ha en årlig tildeling på
21 hjort. En slik justering vil ikke være i tråd med overholdelse av gjeldende regelverk for
forvaltning av hjortevilt, og heller ikke være i tråd med Naturmangfoldsloven. Forslaget om
10000 daa for hjort opprettholdes.
For rådyr har administrasjonen foreslått at man tar inn et minsteareal for 500 daa for
kommunens fastland generelt slik som i nåværende forskrift, men at minstearealet settes ned til
300 daa i Stausland - Langenes området. Dette fordi man har mottatt henvendelse om rådyr
som skadedyr, og det er et område som ikke har vært jaktet på en del år, og det er uønskelig å
forvalte bestanden gjennom uttak av skadedyr. Arealene som ligger utenfor Viltlagets vald er
ikke slik arrondert at det vil være mulig å oppnå naturlig avgrensede vald ved nåværende
grense for minsteareal.
Administrasjonen vurderte en generell forenklet endring av forskriften da hoveddelen av
kommunens jaktbare areal for Rådyr ligger innenfor Viltlaget sitt vald, som ikke påvirkes av
forskriften. Bakgrunnen er at endring i regelverk, samt missforstått hjemmelbruk tidligere har
gjort at det i praksis har vært tildelt og jaktet på arealer som etter gjennomgang av mindre vald
er gått ut, slik at man har redusert antall vald småvald og/eller til dels redusert tildelingen. På
bakgrunn av tilbakemeldinger velger man på nåværende tidspunkt ikke gjøre endringer i flere
områder, men følge nøye med på utvikling, og ved behov fremme endringsforskrift på senere
tidspunkt dersom dette skulle bli nødvendig for å holde bestanden på nåværende nivå.
Forskriften er vurdert i forhold til Naturmangfoldslovens §§8-12.
§8 kunnskapsgrunnlaget er godt for elg, men til dels mangelfullt for rådyr og hjort, men for
sistnevnte tilsier kunnskap at bestanden kan økes.
§9 føre-var-prinsippet kan slå begge veier i forhold til forvaltning av vilt, for høyt og for lavt
uttak føre til feil utvikling i en bestand, fokus må derfor være på en best mulig forvaltning
basert på foreliggende kunnskapsgrunnlag, samtidig som man gjennom forvaltningen samler
inn ny informasjon. For å ha en forvaltning må det foreligge et gitt minsteareal slik at man kan
få vald, slik at selv om det er et noe mangelfullt kunnskapsgrunnlag er det hensiktsmessig og
nedsette forskrift om minsteareal.
§10 økosystemet
Det vil ikke foreligge merkbare endringer ved bestemmelse av ny forskrift i forhold til gammel
forskrift, målet ved ny forskrift er å minske risiko for belastning på økosystemet.

§§11 og 12, kostnader ved eventuell miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, og
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder skal ivaretas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Særutskrift - Behandling av forskrift om adgang til hjorteviltjakt i Søgne kommune, VestAgder
2 Søgne viltlag Høringsinnspill.docx
3 Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune til forslaget til ny forskrift adgang til jakt etter
elg, hjort, rådyr og bever
4 Korrigert: Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 2013-2015
5 Forslag 2 til forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr - korrigert for skrivefeil
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Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Forskrift om adgangen til jakt etter elg, hjort, rådyr vedtas.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 09.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Forskriften rettes opp slik at arealet for hjortejakt reduseres til 5000 daa
Votering av repr. Dalands (FRP) forslag til vedtak:

Repr. Dalands forslag falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer (H, AP, V, KRF)
Votering over rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Plan- og miljøutvalget innstiller således til kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar forskrift om adgangen til jakt etter elg, hjort, rådyr.

Bakgrunn for saken:
Gjennomgang av data for hjortevilt og forvaltning av denne i Søgne viser at det ikke er
samsvar mellom antatt bestandsnivå og minsteareal for elg, og at det kan være behov for å
justere minsteareal for rådyr slik at det er mulig å få til en forvaltning i de områdene det i dag
ikke jaktes. I tillegg er det kommet ny forskrift for forvaltning av hjortevilt, slik at nåværende
kommunale forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, er hjemlet i en forskrift
som ikke lenger er gjeldende for hjortevilt (gjelder for bever fremdeles).
Saksutredning:
Forslag til forskriften har vært på høring, med følgende tilbakemeldinger:
Søgne viltlag i samarbeid med Søgne skogeierlag og Søgne bondelag:
Ingen merknader til justering av minsteareal for elg.
Ønsker at minstearealet justeres til 5000 daa for hjort, slik at de kan lage egen bestandsplan.
Ønsker at minstearealet for rådyr opprettholdes, med bakgrunn i tidligere kommunikasjon med
Søgne kommune og at det generelt felles et rådyr per 800-1000 daa i Viltlagets vald i dag.
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Søgne Viltlag, valgte administrasjonen å sende et nytt
forslag til forskrift ut på høring.
Administrasjonen foreslår at minsteareal for elg økes i ny forskrift da kunnskap om bestanden
tilsvarer at et mer korrekt minsteareal for elg vil være 4000 daa.
For hjort foreslås ingen endring selv om det er kommet innspil på dette. Bakgrunnen for at man
ikke endrer minstearealet er at ønsket om endring av minsteareal ikke er begrunnet i kunnskap
om viltet, foreslåtte målsettinger fra kommunen, og fastsatte målsettinger fra
Fylkeskommunen.
Det er ønske om å senke minstearealet for å kunne lage egen bestandsplan i Søgne kommune,
dette blir missforstått i forhold til hensikten med en bestandsplan. I en bestandsplan for hjort
skal fokus for bestandsplanavgrensing være på hjorten, og ikke på vald, kommunegrenser eller
fylkesgrenser. Det foreligger heller ikke kunnskapsgrunnlag som tilsier at vi har en bestand
som forsvarer et minsteareal på 5000 daa, noe som vil si at viltlaget vil ha en årlig tildeling på
21 hjort. En slik justering vil ikke være i tråd med overholdelse av gjeldende regelverk for
forvaltning av hjortevilt, og heller ikke være i tråd med Naturmangfoldsloven. Forslaget om
10000 daa for hjort opprettholdes.

For rådyr har administrasjonen foreslått at man tar inn et minsteareal for 500 daa for
kommunens fastland generelt slik som i nåværende forskrift, men at minstearealet settes ned til
300 daa i Stausland-Langenes området. Dette fordi man har mottatt henvendelse om rådyr som
skadedyr, og det er et område som ikke har vært jaktet på en del år, og det er uønskelig å
forvalte bestanden gjennom uttak av skadedyr. Arealene som ligger utenfor Viltlagets vald er
ikke slik arrondert at det vil være mulig å oppnå naturlig avgrensede vald ved nåværende
grense for minsteareal.
Administrasjonen vurderte en generell forenklet endring av forskriften da hoveddelen av
kommunens jaktbare areal for Rådyr ligger innenfor Viltlaget sitt vald, som ikke påvirkes av
forskriften. Bakgrunnen er at endring i regelverk, samt missforstått hjemmelbruk tidligere har
gjort at det i praksis har vært tildelt og jaktet på arealer som etter gjennomgang av mindre vald
er gått ut, slik at man har redusert antall vald småvald og/eller til dels redusert tildelingen. På
bakgrunn av tilbakemeldinger velger man på nåværende tidspunkt ikke gjøre endringer i flere
områder, men følge nøye med på utvikling, og ved behov fremme endringsforskrift på senere
tidspunkt dersom dette skulle bli nødvendig for å holde bestanden på nåværende nivå.
Forskriften er vurdert i forhold til Naturmangfoldslovens §§8-12.
§8 kunnskapsgrunnlaget er godt for elg, men til dels mangelfullt for rådyr og hjort, men for
sistnevnte tilsier kunnskap at bestanden kan økes.
§9 føre-var-prinsippet kan slå begge veier i forhold til forvaltning av vilt, for høyt og for lavt
uttak føre til feil utvikling i en bestand, fokus må derfor være på en best mulig forvaltning
basert på foreliggende kunnskapsgrunnlag, samtidig som man gjennom forvaltningen samler
inn ny informasjon. For å ha en forvaltning må det foreligge et gitt minsteareal slik at man kan
få vald, slik at selv om det er et noe mangelfullt kunnskapsgrunnlag er det hensiktsmessig og
nedsette forskrift om minsteareal.
§10 økosystemet
Det vil ikke foreligge merkbare endringer ved bestemmelse av ny forskrift i forhold til gammel
forskrift, målet ved ny forskrift er å minske risiko for belastning på økosystemet.
§§11 og 12, kostnader ved eventuell miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, og
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder skal ivaretas.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Forslag til forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Søgne kommune, VestAgder
2 Forslag 2 til forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr
3 Søgne viltlag Høringsinnspill.docx
4 Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune til forslaget til ny forskrift adgang til jakt etter
elg, hjort, rådyr og bever
5 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 2012 - 2015

Søgne viltlag

Søgne 04.12.12

Søgne Kommune
Rådhuset

Innspill til endringsforslag av lokal hjorteviltforskrift for Søgne kommune
Søgne vilt lag sammen med Søgne bondelag og Søgne skogeierlag stiller seg undrende til forslaget
om å senke minstearealet for rådyr fra 500 daa til 300 daa.
Vi har nå en reve stamme som har overlevd flere år med skabb og er nå ganske sprek og gjør sitt
innhogg i rådyrstammen. Vi har også fått mye dokumentasjon på at gaupa har etablert seg her.
Gaupa er også en predator som beskatter rådyrene ganske hardt. Søgne vilt lag fikk for flere år siden
fri kvote av Søgne kommune, dette utviklet seg på en slik måte at forvaltning ble et fremmed ord og
etter dialog med Helge Reisvoll besluttet årsmøtet i Søgne viltlag å innføre areal tildeling til de jakt
felt som består av Søgne viltlag. Arealet som ble valgt ble 500 daa pr rådyr. Søgne kommune ved
Helge Reisvoll bekreftet da at det var det arealet kommunen fortsatt ville forholde seg til. Det arealet
som ligger bak hvert felte rådyr i Søgne viltlag, har de siste årene ligget stabilt fra ca 800 til 1000 daa.
Det sendes og så ut spørre skjema til de enkelte jaktlag med spørsmål om hvordan di syntes
bestanden er, og det er ingen lag som har krysset av på at bestanden er økende de senere år. Vi kan
derfor ikke se at det er noen faglige argumenter som taler for et forslag om å senke arealet for rådyr
snarer tvert imot.

Vi foreslår at arealet for rådyr forblir på 500 daa

Når det gjelder arealet for hjortejakt som er på 10000 daa ønsker viltlaget at dette reduseres til 5000
daa. Bakgrunn for dette er at da vil viltlaget med sine 105 000 daa kunne utarbeide bestandsplan for
hjort uten å måtte gå i samarbeid med nabokommuner. Det må også bemerkes at Marnardal
kommune som har ganske lang nabogrense med Søgne har hatt hjortejakt i mange år har 5000 daa.

Vi vil med dette foreslå at hjortearealet reduseres til 5000 daa

Endringen på arealet for elg vil ikke gi noen praktiske forandringer for viltlaget

Vi aksepterer forslaget om å øke elg arealet til 4000 daa

For
søgne viltlag

Søgne Bondelag

Søgne skogeierlag

Finn Andersen

Jørund Try

Finn Lohne
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Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i
Søgne kommune 2012-2015

Vedtatt
Plan- og miljøutvalget i Søgne 12.12.2012

Postadresse
Postboks 1051
4682 Søgne

Besøksadresse
Rådhusveien 1
Søgne kommune

Telefon: 380 55 555
Fax: 380 55 516

Innledning
(Forklaring på begreper slik de forstås av forskrift om forvaltning av hjortevilt ligger i vedlegg 4.)

Hjorteviltet, som her i Søgne består av elg, hjort og rådyr, kan være en viktig ressurs.
For grunneiere kan den utgjøre en inntektskilde, for jegere er det avkobling og rekreasjon, og
for allmennheten er den en del av faunaen som kan gi fine naturopplevelser.
Samlet verdi av elg i 2011 (kilopris 70 kr) 168 420 kr, det foreligger ikke nok data til å
beregne verdien av hjort og rådyr.
§3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt sier at:
”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 jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.”
I tillegg har Vest-Agder fylkeskommune vedtatt mål og retningslinjer for forvaltning av elg og
hjort i Vest-Agder 2012-2015 (Vedlegg 1).
§19 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, første ledd sier at:
”Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et
bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på
minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen
og 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, jf. § 3.”
Disse målsettingene er utarbeidet på bakgrunn av nasjonale føringer, fylkeskommunale mål,
og den kunnskapen vi har om hjortevilt i Søgne kommune. Målsettingene kan fremstå som
forholdsvis detaljerte, men dette anses nødvendig inntil kunnskapen om, og erfaringen med,
bestandsplaner blir bedre blant jaktrettighetshaverne.
På grunn av manglende kunnskapsgrunnlag generelt, de målsettinger som foreligger fra
fylkeskommunen er retningslinjene gitt til ut år 2015. Etter denne perioden må man ta en ny
vurdering av målsettingene og oppfyllelsen av de på bakgrunn av innsamlet data. Valdene
må forholde seg til denne å legge frem bestandsplaner for tre år.
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Nasjonale målsettinger
Formålsparagrafen til forskrift om forvaltning av hjortevilt angir noen nasjonale målsettinger:
”Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og
leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig
forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene.
Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker
uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.”

Formålsparagrafen til naturmangfoldsloven, samt §15 første avsnitt er også særlig relevant
som nasjonale målsettinger:
”Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur.”
”Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge lov eller vedtak med hjemmel i
lov. Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi skal unngås.”
Direktoratet for Naturforvaltning ga i november 2009 ut Strategi for forvaltning av hjortevilt.
Denne strategien synliggjør hvilke utfordringer forvaltningen av hjorteviltet vil komme til å
møte i årene som kommer, og hvilke overordna grep Direktoratet for naturforvaltning mener
er nødvendig for å møte disse. Strategien definerer 5 konkrete mål:
1. Forvaltningen skal sikre livskraftige og sunne hjorteviltbestander, et rikt biologisk
mangfold og naturens framtidige produksjon av varer og tjenester.
2. Forvaltningen skal ha bred samfunnsaksept og legitimitet.
3. Forvaltningen skal sikre samarbeid og samhandling mellom lokale, regionale og
nasjonale aktører og med berørte sektorer
4. Forvaltningen skal være basert på høy kompetanse på alle nivåer.
5. Forvaltningen skal stimulere til økt kvalitet og mangfold av opplevelser, tjenester og
produkter.
Mer om denne strategien kan leses på www.hjortevilt.no. Disse målsettingene er også
førende for den lokale hjorteviltforvaltning.

Hjortevilt i Søgne
I Søgne har vi i mange år hatt en høstingsverdig elg- og rådyrbestand, i tillegg har hjorten
spredt seg til kommunen som førte til at det ble åpnet for hjortejakt i 2011. Villrein er ikke
aktuell i kommunen.
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Elg
Bestandsutvikling
Bestanden i Søgne har i hovedsak vært i nedgang, de siste årene ser det derimot ut til at den
er på tur å stabilisere seg. Dette kan ses av sett elg (1992-2011), og vises også av de siste
års avskytning (2000-2011).
Fel t e l g i Søgne
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Det er ikke kjent i hvilken grad elgen trekker mellom Søgne og nabokommunene, men det er
en forsiktig antydning til å være dels omvendt proporsjonalt med Mandalen, dersom man
sammenligner de siste års sett elg for nabokommunene våre.
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”Sett elg per jegerdagsverk” gir utrykk for om
bestanden minker eller øker, men sier ikke noe
om det faktiske antallet elg.

Ut i fra faglige vurderinger fra Faun (vedlegg 2) anses bestanden for å være stor nok på
nåværende nivå, og det er å anbefale at den stabiliseres eller svakt reduseres. På bakgrunn av
mye svingninger som gir en usikkerhet i hvor stor bestanden faktisk er, vil det derfor være
ønskelig å i første omgang stabilisere bestanden.
Når dette er oppnådd kan man gjøre seg erfaringer og tilegne seg kunnskap, som bedre kan gi
grunnlag for å vurdere om bestanden ligger på et bærekraftig nivå, eller bør justeres.
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Minsteareal
Fellingstillatelser tildeles på bakgrunn av godkjent tellende areal. Tellende areal er i hovedsak
utmark under skoggrensen, men annet areal av betydning for bestanden kan også godkjennes.
Forskrift om minsteareal ble vedtatt i 2011, men det vil fremmes nytt forslag om forskrift til
kommunestyret 20.12.12.
Gjeldende minsteareal etter forskrift av 2011 for fellingstillatelse på elg er 3000 daa, dette
foreslås satt opp til 4000 daa, dette med bakgrunn i at det er lite samsvar mellom
høstingsuttak, tildeling og satt minsteareal (se tabell valdstruktur hvor det er blitt en regel at
minsteareal fravikes – det skal være et begrunnet unntak).
Minstearealet kan fravikes jfr §9 i forskrift om forvaltning av hjortevilt:
”Kommunen kan ved tildeling av fellingstillatelser fravike minstearealet for jakt på elg, hjort
og rådyr med inntil 50 %. Villreinnemnda kan med samme begrensning og begrunnelse
vedta å fravike minstearealet for villrein med inntil 50 %.
Vedtak om fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak og kan gjøres for særskilte vald og for
et begrenset tidsrom. Vedtaket skal være begrunnet med ulikheter i artens levevilkår i
kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre
ekstraordinære forhold.”

Valdstruktur
I Søgne kommune har vi for øyeblikket
bare et vald, grunneierne i valdet er
organisert gjennom Søgne Viltlag.
Valdet har hatt en driftsplan som har hatt
en tilnærming til bestandplan siden 2005
(revidert i 2008).
Valdet er per i dag godkjent med 105 000
daa, og har avtale med kommunen om å
levere kartoversikt over valdet i forbindelse
med ny bestandsplan våren 2013, jfr
gjennomgang av vald som kommunen
startet våren 2012.
Det er registrert 20 aktive jaktfelt i valdet,
jaktfelt er dog privatrettslig og grunneiere
står fritt til å omorganisere disse innenfor et
vald, de skal kun rapportere de til
kommunen med informasjon om hvem som
er jaktledere og oppgi kontaktinfo til disse.
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Årstall Areal/ Minste- Avvik
tildelte areal
fra
dyr
minsteareal
2012
3000
3000
0
2011
4200
3000
-40%
2010
3429
2000
-71%
2009
3000
2000
-50%
2008
2000
-50%
3000
2007
3429
2000
-71%
2006
3429
2000
-71%
2005
3429
2000
-71%

Tellende
areal gitt
i 1000
daa
105
105
120
105
105*
120*
120
120*

*Tellende areal er antatt ut i fra tilgrensende år,
dersom det er feil, vil også resterende info bli feil.
Utover dette har tildeling av antall dyr ligget på 35,
med unntak av 2011 hvor det var tildelt 25.
Fagleder tolker også at det er mulig at tildeling er
basert i at valdet er 105 tusen daa, selv om det på
en del skjema er oppgitt et tellende areal på 120
tusen daa.
Det ville da gitt et areal/tildelt på 3000 daa, og avvik
på 50% i alle årene 2005-2010.
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Fellingsprosent
Fellingsprosent elg i forhold til kvoter 2005-2012

I forhold til kvotene har
fellingsprosenten ligget midt
på treet, med en
snittprosent på 53.
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Felt dyr per 10 km2
Tabellen viser felte dyr per 10 km2
tellende elgareal, i Søgne viltlag sitt vald.
Beregningen er basert i tellende areal på
105 000 daa.
Årstall
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Søgne

Fylket

2,2
1,2
1,8
1,5
1,3
1,7
2

1-2,9
1-2,9
1-2,9
1-3,9
1-3,99

Elgbestanden
Søgne har en bestand hvor det er behov for å
jobbe med å øke slaktevekten, med enkelte
unntak ligger slaktevekten i Søgne under
fylkessnittet for Vest-Agder.
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Nedgang i slaktevekt kan være et utrykk for
dårligere mattilgang for elgbestanden.
Forskjellige vegetasjonstyper, berggrunn og
andrehabitatforhold (for eksempel snødybde)
vil påvirke elgens vekst og dette kan variere fra
område til område. Det viktigste er imidlertid å
se på utvikling i gjennomsnittsvekter over flere
år.
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Aldersanalyse
Kunnskap om struktur, produksjonsevne og bestandstetthet er viktig i en kunnskapsbasert
elgforvaltning. Aldersregistrering av skutte dyr kan sammen med opplysninger fra jegerne
gjennom ”sett elg” gi et godt kunnskapsgrunnlag.
På bakgrunn av dette skal Søgne kommune begynne med tannanalyser fra 2013 av alle
voksne dyr, finansiering av dette gjøres over viltfondet ut i fra §4a første punkt i forskrift om
kommunale viltfond:
a. Fondet kan brukes til:
- Tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet,
jaktorganisering med mer i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid
i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
Dette vil da kunne gi oss kunnskap om alderssammensettingen i bestanden, og
vekstutviklingen både basert i vekt og gevirutvikling.

Mål for elgbestanden
I Søgne skal vi ha et mål om en kunnskapsbasert forvaltning, stammen skal forvaltes slik at
man får store og friske dyr uten for store negative konsekvenser for samfunnet, eksempelvis
beiteskader og trafikkulykker.
Det skal legges vekt på rett utfylling og innsamling av ”sett elg”, korrekte slaktevekter og
kjever. Større kunnskap om elgbestanden og dens beitareal i Søgne, med påfølgende økt
kompetanse, vil gi et grunnlag for fastsetting av lokale mål for elgbestanden som kan
evalueres.
Vi skal også ha fortsatt fokus på en helhetlig forvaltning av bestanden gjennom å stimulere
og legge til rette for å ha en valdstruktur som forvalter elgbestanden ved bruk av
bestandsplan.

Slaktevekter
Utvikling i kalvevekter er et godt mål på om en beholder en bestand av store dyr. Dette fordi små
kalver ofte blir små kuer som igjen får små kalver. Slike dyr er det ønskelig å ta ut av bestanden.
Eksempelvis ble det tatt ut en kalv på 35 kg under jakten i 2011.
Den samme tendensen ser man til dels også blant ungdyr.

Elg og trafikk
Det er ikke stor konflikt mellom elg og trafikk i Søgne, i 2011 ble en elg påkjørt av bil, denne
ble friskmeldt.

Mål for bestanden
Slaktevektene skal generelt økes over tid, det skal derfor være et mål å ta ut dyr som
klart fremkommer som små, og redusere tvillingkalver til enslige kalver i de tilfeller
man ser disse.
Vald som ikke inngår i et bestandsplanområde skal årlig ha minst 50% kalvetildeling.
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Mål for sammensetning av elgbestanden
Kjønnssammensetning
For å sikre en bestand av store dyr er
det viktig at den har en riktig kjønnsog aldersstruktur. Den vanligste feilen
er at det tas ut for mange handyr på alle
alderstrinn. Det er derfor viktig å spare
okser av alle størrelser slik at det
rekrutteres nok store okser i bestanden.
Samtidig må de største kuene som
produserer flere og større kalver spares.
I en bestand i vekst er dette mindre viktig
enn i en bestand som skal stabiliseres
eller reduseres. Av totalt felte dyr bør
uttaket av handyr normalt ligge rundt
55%
Ku/okseforholdet registrert gjennom
”Sett elg” er et annet godt parameter på
en riktig kjønns- og aldersstruktur i en
elgbestand. Et ku/okseforhold rundt 1,5
anses som en god indikator på en
fornuftig kjønnsstruktur i elgbestanden.
Dette har vært et mål i driftsplan til
Søgne viltlag, og det ser ut til at vi holder
på å nærme oss målet, etter å ha hatt et
noe høyere forhold av kyr/okse i flere år

Fordeling handyr og hunndyr (inkl. kalver)
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Produktivitet
To parameter som sier noe om
produktivitet i bestanden er ”sett kalv per
kalveku” og ”kalv per ku”. Siden
kalveproduksjonen til kuene i stor grad er
styrt av kroppsstørrelsen, gir tvillingraten
et mål på om det er en stor andel eldre,
fullt utvokste kuer (over 3-4 år) i
bestanden eller ikke.

Sett kalv per ku
Fylkessnitt

Sett kalv per kalvku
Fylkessnitt

1,2

1

0,8

”Sett kalv per ku” gir utrykk for hvordan
produksjonen i bestanden utvikler seg.
”Sett kalv per kalveku” (tvillingraten) er
et målpå hvor stor andel kalveførende kuer
som har tvillinger
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Mål for sammensetting av bestanden
Ku/okse forholdet basert på registreringer fra ”Sett elg” bør i perioden være ca 1,5.
”Kalv per kalveku” og ”kalv per ku” basert på registreringer fra Sett elg bør ligge stabilt
over 0,45 kalv per ku, og det skal forekomme tvillingkyr hvert år.

Mål for leveområde og beite
Lave slaktevekter kan være en indikasjon på manglende mattilgang.
Det er ikke kjent at det foreligger større konflikter med beiteskader per i dag.

Mål for leveområde og beite
Størrelsen på elgbestanden skal ikke utgjøre et trussel mot andre arter eller
økosystemer i Søgne kommune.
Elgbestandens beitetrykk skal tilpasses slik at verditapene ved fremtidig skogsdrift
holdes på et nivå som skognæringer aksepterer

Sluttord
Målsettingene skal besørge at man får en elgforvaltning hvor høsting skjer på ”tvers” av
bestanden, slik at nåværende nivå i bestanden beholdes, men at slaktevekt økes. Det blir
opp til grunneierne å foreslå en bestandsplan som ivaretar disse målsettingene.
Målsettingene tas opp til revidering om tre år, så sant ikke uforutsette svingninger i
bestanden tilsier at dette bør skje før. Søgne kommune vil bidra med rådgiving i forbindelse
med utarbeidelse av bestandsplan, dersom dette er ønskelig, slik at den/de blir i tråd med
målsettingene.
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Hjort
For hjort mangler tilsvarende data
som for elg siden jakten er helt ny.
Det ble felt 3 dyr i 2011 som var
første jaktåret. I tillegg finnes noe
data samlet inn på sett elgskjema,
hvor det ligger en mulighet til å
registrere sett hjort også.
Det er et generelt mål fra
fylkeskommunen om å øke
bestanden av hjort.
For å få bedre kunnskapsgrunnlag skal det registreres sett hjort fra 2012 (annet skjema enn
sett elg skjema med mer detaljer). Videre skal det foretas aldersbestemming på lik linje med
elg fra 2013, som dekkes over viltfondet.
Erfaringer fra andre kommuner tilsier at uttak bør simplifiseres, slik at man enkelt kan avgjøre
om et dyr hører til den gruppen dyr som er ønskelig å ta ut ute i felt.
I praksis betyr derfor dette at hoveduttaket av hjort bør være kalver, spissbukker, og
kronhjorter, mens produksjonsdyktige koller og bukker får gå.
Bakgrunnen for å ta ut Kronhjorter er at de har få år igjen før de er på retur, de har derfor
gjort jobben sin og vil om man ikke tar de som kronhjort, kunne være vanskelig å skille fra
bukker som er på tur opp.
Høsting av hjort skal skje forsiktig, og i hovedsak med fokus på høstingsverdig
overskudd og dyr som er på tur ut, mens produksjonsdyr i hovedsak skal få gå slik at
man før en høyest mulig reproduksjon.
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Rådyr
For rådyr mangler en god del av den data som man har for elg, det man har er tall på hvor
mange dyr som er felt de siste årene. Der er derimot ikke lett å danne seg et bilde av
utviklingen i stammen på bakgrunn av at disse tallene spriker en del.
Forskning presentert av John Lindel på Naturdatas viltkonferanse 2012, viser samtidig at det
kan være store demografiske forskjeller som påvirker produksjonsevnen til en rådyrbestand,
dette på bakgrunn av at Norge er et veldig variert land. En rådyrbestand som høstes for hard
vil av erfaring basert i forskning tåle dette dårlig å slite med å ta seg opp. Samtidig er det ikke
ønskelig med en rask økning uten god kunnskap, en for stor tetthet av rådyr som også er
sosiale spesielt om vinteren kan føre til matmangel og påførende risiko for dyretragedie med
utmagrede og utsultede dyr.
Grunnet manglende kunnskapsgrunnlag er det derfor en målsetting at bestanden
stabiliseres i denne målsettingsperioden, i mellomtiden er det en målsetting å prøve å
øke kunnskapsgrunnlaget.
For å illustrere mangel av kunnskap og sikkerhet i denne, vises til grafer under, den første er
utarbeidet basert i tall rapportert av kommunene i hjorteviltregisteret og fra papirarkiv for
Søgne. Den andre grafen er fra SSB og er basert på jegernes rapportering av småviltjakt
som sendes direkte inn (ikke via kommunen).
Eksempelvis er avviket for 2011 på 23 dyr i Søgne, dette er rapportert inn til SSB.
Grunnen til avvik kan komme av 4 årsaker
1. Jegerene sier at de skyter mer rådyr når de rapporterer fra småviltjakta, enn det de
faktisk gjør. Rapporten til kommunen er korrekt.
2. Jegerene skyter mer dyr enn de rapporterer til kommunen.
Statistikken til SSB er korrekt.
3. Svakhet i småviltskjema som gjør at alle rådyr føres på den kommunen du har skutt
flest grunnet manglende linjer til å spesifisere.
4. Kombinasjon av pkt. 1, 2 og 3
Felt Rådyr

Søgne
Snitt Søgne+nabokommuner, Songdalen er ikke med, Marnardal og Søgne er kun med fra 2010
Fylket delt på antall kommuner - gjennomsnitt per kommune i V-A
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Det har år om annet vært gitt tillatelse til uttak av skadedyr, og har senest vår-sommer 2012
vært noen henvendelser rundt slikt lovverk og mulighet til å søke, sistnevnte henvendelser
har vært i område hvor det ikke drives jakt.
I lovverk som regulerer skadedyr felling, fremkommer det også at andre rimelige tiltak skal
forsøkes for å forebygge før tillatelse gis.
I den grad det er nødvendig skal kommunen derfor med bakgrunn i §17 første avsnitt i
forskrift om forvaltning av hjortevilt, stimulere til og legge til rette for nødvendig samarbeid
mellom grunneiere i områder som ikke har vald, og hvor det kan foreligge behov for å skjøtte
bestanden ved jakt.
Søgne kommune nedsetter også en grenseverdi for trafikkdrept vilt, hvor man anser at
opp til 5% trafikkdrept rådyr av høstingsuttak av rådyr under jakt er akseptabelt.
Beregning skal skje innenfor et kalenderår, sammenlignet med jaktuttak om høsten for
nevnte kalenderår.
I 2011 var det ut i fra fallviltregistreringer var det en andel på 3,6% trafikkdrepte rådyr
sammenlignet med antall rådyr tatt ut under jakt. For 2012 var andelen trafikkdrepte rådyr
oppe i 7,6% og da er ikke medregnet dyr som ikke er funnet etter ettersøk, tas dyr med
ukjent skjebne med vil andelen kunne være oppe i 11% av høstingsuttaket.
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Kartet under viser hvor rådyr blir påkjørt i kommunen, basert på registreringer i 2011 og 2012

Tilsvarende kart for alt vilt som er påkjørt fra 2007 til og med 2012 som kommunen har
registrert – i hovedsak rådyr, men også en grevling.
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Oppsummering av målsettinger
Elg
Slaktevektene skal generelt økes over tid, det skal derfor være et mål å ta ut dyr som klart
fremkommer som små, og redusere tvillingkalver til enslige kalver i de tilfeller man ser disse.
Vald som ikke inngår i et bestandsplanområde skal årlig ha minst 50% kalvetildeling.

Ku/okse forholdet basert på registreringer fra ”Sett elg” bør i perioden være ca 1,5.
”Kalv per kalveku” og ”kalv per ku” basert på registreringer fra Sett elg bør ligge stabilt over
0,45 kalv per ku, og det skal forekomme tvillingkyr hvert år.
Størrelsen på elgbestanden skal ikke utgjøre et trussel mot andre arter eller økosystemer i
Søgne kommune.
Elgbestandens beitetrykk skal tilpasses slik at verditapene ved fremtidig skogsdrift holdes på
et nivå som skognæringer aksepterer

Hjort
Høsting av hjort skal skje forsiktig, og i hovedsak med fokus på høstingsverdig overskudd og
dyr som er på tur ut, mens produksjonsdyr i hovedsak skal få gå slik at man før en høyest
mulig reproduksjon.

Rådyr
Grunnet manglende kunnskapsgrunnlag er det derfor en målsetting at bestanden stabiliseres
i denne målsettingsperioden, i mellomtiden er det en målsetting å prøve å øke
kunnskapsgrunnlaget.
Søgne kommune nedsetter også en grenseverdi for trafikkdrept vilt, hvor man anser at opp til
5% trafikkdrept rådyr av høstingsuttak av rådyr under jakt er akseptabelt.
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Vedlegg
Vedlegg 1 - Mål og retningslinjer for forvaltning av elg og hjort i
Vest-Agder 2012-2015
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.
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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.
 Det skal ikke felles mer enn 3 skadedyr eller nødverge årlig av hjortevilt i kommunen
totalt. Uttak av skadedyr inntil dette nivået kan aksepteres som følge av naturlige
svingninger, konfliktnivå høyere en dette skal føre til vurdering av tiltak.
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. l 2015 er målet at det skal være minst 3500 elgjegere og 2500
hjortejegere i Vest-Agder. Elg og hjort skal gi friluftsfolket fine naturopplevelser.

Vedlegg 2 - Tilrådning fra Faun (utdrag fra Faun rapport 2012)
Jaktuttak rundt 20 dyr vil trolig stabilisere tettheten.For å bedre den meget lave kondisjonen
må man sannsynligvis reduserer tettheten til lave nivå, tilsvarende rundt 0,2 elg sett per dag.
Det ble skutt en relativt høy andel eldre kyr i 2011,såkjønnsforholdetvil trolig bli jevnere før
jakt 2012 enn hva det var i 2011.
Antall påkjørsler har de siste årene vært på et lavt nivå, men man kan fortsatt tenke
«forebyggende»for fremtiden. Man kan også vurdere å gjennomføre systematisk innsamling
av informasjon om utbredelsen av flått og hjortelusflue fra jaktlagene. Vi antar at flåtten er
plagsom i Søgne.
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Vedlegg 3 - Statistikk oversikt elg
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Vedlegg 4 – Definisjoner av begreper
§2 Definisjoner fra forskrift om forvaltning av hjortevilt
I denne forskriften menes med følgende begreper:
- Hjortevilt: Elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort.
- Tellende areal: Det arealet som skal legges til grunn for beregning av
fellingstillatelse.
- Minsteareal: Det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det gis
fellingstillatelse for.
- Vald: Det geografiske området som kommunen eller villreinnemnda godkjenner for
jakt på arter av hjortevilt.
- Jaktfelt: Et mindre geografisk område innenfor et vald, som jaktrettshaverne har
avgrenset av hensyn til jaktutøvelsen.
- Bestandsplanområde: To eller flere vald i et forpliktende samarbeid, som har felles
målsettinger og bestandsplan for hjorteviltarten(e) det jaktes på i området.
- Bestandsplan for hjortevilt: Jaktrettshavernes offentlig godkjente, flerårige plan med
målsettinger for forvaltningen, og beskrivelse av den årlige avskytingen for hjortevilt.
- Villreinområde: Det området som en villreinbestand bruker gjennom flere år,
avgrenset som den geografiske forvaltningsenheten for bestanden.
- Hjorteviltregisteret: Nasjonal databank som lagrer vald- og jaktfeltopplysninger,
ivaretar statistikk fra jakt og jegerobservasjoner, samt legger til rette for utskriving av
fellingstillatelser og fellingsrapporter.
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III
Forskrift omadgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Søgne kommune, Vest-Agder
Hjemmel:Fastsatt av Søgne kommune 31. Januar 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 314 om
forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

I
Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr Søgne kommune.
II
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for
fellingskvote på hjortevilt er som angitt i tabellen nedenfor.
Viltart
Elg
Hjort
Rådyr
Der ikke annet er gitt
-Stausland i Gnr 18, fra
Geiteråsen frem til grense mot
Gnr 2 Berge
-Fra Stokkeland inn mot
Stokkelandskogen i Gnr 17 og
frem til Kileheia i Gnr 12

Minsteareal i daa fastland Minsteareal i daa øyer
4000
4000
10 000
10 000
500
300
300

50

II
Denne forskrift trer i kraft fra 1. februar 2013. Samtidig oppheves fastsatt minsteareal
for hjortevilt for Søgne kommune i forskrift 28. juni 2011 nr. 665 om adgang til jakt
etter elg, hjort, rådyr og bever, Søgne kommune, Vest-Agder.

