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Behandling av søknad om godkjenning av bestandplan for elg for Gjerstad viltlag, 2012 2014
Saken gjelder:
Behandling av bestandsplan for elg for Gjerstad viltlag i perioden 2012-2014. I tillegg tar saken
opp utvidelse av viltlaget ved at 2 jaktlag i Drangedal nå går inn i viltlagets forvaltningsområde.
Saksopplysninger:

Gjerstad viltlag har søkt om godkjenning av bestandsplan for elg for 2012-2014. Gjerstad viltlag
dekker hele Gjerstad kommune, samt noe areal i nabokommunene Drangedal, Nissedal og Risør.
Punkt 1 i planen tar for seg avgrensning og størrelse. Det er som sagt 2 nye jaktlag fra
Drangedal som har kommet inn under Gjerstad viltlag. Dette er Ytre Kroken storvald og
Haugland Fostveit på henholdsvis 36209 daa og 22500 daa. Viltlagets totale areal er nå på ca
446200 dekar. Denne utvidelsen må imidlertid godkjennes av kommunen gjennom Forskrift om
forvaltning av hjortevilt, §11.
Det er videre beskrevet den bestandssituasjonen viltlaget nå mener er gjeldene. Ut fra sett elgog fellingsstatistikk, er det en nedadgående tendens på bestanden. I planen legges det derfor
opp til å stabilisere og forsiktig øke elgbestanden.
Målsetninga i planen går ut på at man ønsker økning i bestanden slik at reetablering av viktig
kvalitetsbeite opprettholdes. Dette vil over tid gi økte slaktevekter og bedre kalveproduksjon pr.
ku.
Det er videre lagt opp til at kvaliteten på stammen bør være så god at kalv pr. kalveku over
noen år i snitt bør være høyere enn 1,2. Ku pr. okse bør være mellom 1,5 og 2,0.
Planen beskriver ønsket fordeling på alder og kjønn i uttaket. Uttaket konsentreres om ungdyr
og mindre voksne dyr slik at de store produktive dyra av begge kjønn i større grad spares.
I utgangspunktet er det søkt om en årlig tildeling på 90 dyr over 3 år. Med de nye jaktområdene
er imidlertid antall dyr det søkes på økt til 115 dyr.
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Vurdering:

Gjerstad kommune er en demokratisk grunneierstyrt organisasjon som har tatt på seg ansvaret
for å forvalte elgstammen i kommunen. Det bør derfor være svært vektige grunner til før
kommunen bør gå inn å overstyre viltlagets vurderinger.
Utvidelsen av viltlaget som er omsøkt innebærer at tilgrensende områder i Drangedal nå skal
forvaltes i Gjerstad viltlag. Dette vurderes som positivt. Omsøkt bestandsplan for elg inkluderer
de nye jaktområdene i Drangedal. Når det gjelder tildeling av hjort, rådyr og bever, så har
praksis fram til nå vært at viltlaget har fått årlige tildelinger på hjort som de igjen har fordelt
videre. Hjorten er altså utenom bestandsplan. De nye jaktlagene vil få tildeling av hjort fra
Gjerstad viltlag. For rådyr og bever har kommunen årlig tildelt direkte til storvalda, d.v.s. at
viltlaget ikke har hatt noe med rådyr og bever å gjøre. I løpet av prosessen med utvidelsen av
viltlaget og arbeidet med ny bestandsplan, har kommunen i samråd med viltlaget kommet fram
til at viltlaget også tar hånd om rådyr og bever. Dette innebærer at kommunen fra nå av
godkjenner bestandsplan og sørger for tildeling til Gjerstad viltlag for både elg, hjort, rådyr og
bever. Viltlaget fordeler så videre ut. De nye jaktlagene fra Drangedal vil få sine tildelinger av
rådyr og bever fra sin kommune.
Målsetning i bestandsplanen og ønsket uttak i forhold til alder og kjønn følger stort sett det
samme som i forrige plan. Dette innebærer at uttaket konsentreres om ungdyr og mindre
voksne dyr. Produktive store dyr av begge kjønn spares i større grad. En forandring fra forrige
plan er at 115 dyr (120 i forrige plan) nå skal fordeles på ca 58000 dekar mer. Ut fra
bestandssituasjonen så vurderes dette som et greit årlig uttak.
Rådmannen støtter for øvrig de målsetninger og prinsipper som viltlaget legger til grunn i
planen.
Vedtak med begrunnelse:

1. Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19, godkjenner Gjerstad
kommune bestandsplanen for elg 2012-2014 til Gjerstad viltlag.
2. Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 11, godkjenner Gjerstad
kommune utvidelsen av Gjerstad viltlag ved at jaktområdene Ytre Kroken storvald og
Haugland Fostveit nå blir med i viltlaget og fra nå vil få sine fellingstillatelser på elg,
hjort, rådyr og bever fra Gjerstad viltlag.
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Vedtaket kan påklages til Gjerstad kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne
melding kommer frem.
Med hilsen

Frode Lindland
skogbrukssjef
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