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Kvoter på rådyr, hjort og bever samt fellingsavgift for 2014

Saksopplysninger:
Kommunen skal hvert år innen 15. juni fastsette kvoter på hjortevilt og bever. I tillegg
blir det fastsatt fellingsavgifter for hjort og elg.

I delegert vedtak datert 06.06.2012 fikk Gjerstad viltlag godkjent sin 3 årige
bestandsplan for elg (2012-2014). En følge av dette er at kommunen ikke skal tildele
kvoter på elg i år.

Fra og med 2012 ble kommunen og viltlaget enige om at tildeling av rådyr og
bever nå skal gå fra kommunen til viltlaget og at viltlaget sørger for videre tildeling til
jaktlaga. Dette gjør at det i prinsippet blir samme tildelingsmodell på både elg, hjort,
rådyr og bever. Viltlaget får da inn jaktrapportene i etterkant av jakta og videresender
dette til kommunen.

Fra 2012 var det også nytt at kommunen benyttet frie kvoter på tildeling av rådyr og
bever. Kvotene har uansett vært så høye at kommunen i samråd med viltlaget fant ut at
det kunne være like greit å tildele frie kvoter. Viltlaget oppfyller kravene for bruk av frie
kvoter i Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 23 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt
og bever,§ 7.

I 2013 var satsene på fellingsavgifter i Gjerstad som følger:

Elg voksen 400 kr
Elg kalv 230 kr
Hjort voksen 300 kr
Hjort kalv 180 kr

Vurdering:
I 2011 var første året hvor viltlaget fikk tildelt 48 hjort. Årene før var tildelingen 38 dyr. Økningen
kom som følge av redusert minsteareal og økning i hjortebestanden. Jaktresultatet for 2011 var
imidlertid bare 23 dyr, mens det i de 2 foregående årene ble felt 34. I 2012 ble det felt 15 hjort,
hvorav 13 ble felt i Gjerstad. For 2013 var resultatet 18 hjort, hvorav 16 ble felt i Gjerstad.
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Fra 2012 kom det inn 2 nye jaktlag fra Drangedal som økte viltlaget sitt forvaltningsområde
med ca 58700 dekar. Totalt areal er nå ca 446200 dekar.

Følgende statistikk på skutt hjort foreligger:

År Antall sett Antall skutt
2002 27 4
2003 24 2
2004 68 5
2005 68 11
2006 45 7
2007 93 13
2008 83 17
2009 91 34
2010 99 34
2011 64 23
2012 38 15
2013 18

Statistikken viser at antall hjort som er skutt har gått ned en del fra 2009 og 2010. Med dagens 
minsteareal på 8000 dekar, kan tildelinga ligge mellom 37 og 112 hjort. En totalvurdering av 
situasjonen gjør at kommunen vil legge seg på en tildeling på 37 hjort. Fordelinga på kjønn og 
alder er gjort i samråd med viltlaget.

Når det gjelder rådyr og bever, så har kommunen tillit til at viltlaget finner kvoter som er
tilpasset bestandssituasjonen i de ulike delene av kommunen.

Fellingsavgiften er den klart viktigste inntekten til det kommunale viltfondet. I retningslinjene
for det kommunale viltfondet heter det at fondet skal ha en kapital tilsvarende et års
fellingsavgifter. Saldoen på viltfondet er ca 140000 kr. Viltfondet har derfor en kapital som 
ligger over det som er beskrevet i vedtektene. Når det gjelder inntektene til viltfondet, så 
tilsvarte fellingsavgiftene ca 24000 kr i 2013. Salg av kjøtt ca 10500 kr. Fallviltarbeid gav en 
utgift på ca 35000 kr og annonser ca 3800 kr. Bevegelsene på fondet gav et underskudd på ca 
400 kr i 2013. Med bakgrunn i at elgbestanden sannsynligvis ser ut til å bli forholdsvis lav en 
periode, vil det heller ikke være riktig å redusere fellingsavgiften. En helhetlig vurdering tilsier at
fellingsavgiftene videreføres som de var for 2013.
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Vedtak med begrunnelse:
1. I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, §§ 18 og 23 tildeles Gjerstad viltlag

en fri kvote på rådyr.

2. I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, §§ 5 og 7, tildeles Gjerstad
viltlag fri kvote på bever.

3. I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, tildeles Gjerstad viltlag
følgende kvote på hjort: Totalt 37 dyr, hvorav 7 er kalv, 13 er voksne hunndyr, 4 er
spissbukk og 13 er voksne hanndyr.

4. I henhold til Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for
elg og hjort, §6, settes fellingsavgiftene for 2014 til følgende:
Elg voksen 400 kr
Elg kalv 230 kr
Hjort voksen 300 kr
Hjort kalv 180 kr

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


