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Bestandsplan 2012-14 
• Tildelt 90elg pr. år eller totalt 270elg i perioden 
• Vi har til nå skutt 120elg, dvs 150elg igjen 

 MÅLSETTING FOR PLANPERIODE 2012- 2014 
Følgende hovedmål gjelder: 
  
• 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  (slik den er nå) 
 



  Ideell 
fordeling 

Akseptert 
fordeling 

Oppnådd 
første 2år 

Sum kalv og 11/2 åring:  65 % Min. 55 % 55 % 

Eldre okser:  15 % 10 - 20 % 26 % 

Eldre ku:   20 % 15 - 25 % 19 % 

Måloppnåelse 



Utdrag fra Elg og hjort i Aust-Agder 2014 
Produsert av Faun på oppdrag fra Fylkeskommunen  



Bestandsplan 2015-19 
• Vi er i gang med planarbeidet – skal være ferdig til årsmøtet i mars. 
• Hovedmålsetting for perioden er bedre kondisjonen på de elga vi har 
• Vi ønsker høyere snitt alder i bestanden 

• Noe som igjen øker kalvproduksjonen – andel ku med kalv og tvillingraten 
• På sikt bedrer kondisjonen 

• Tildelt kvote senkes nærmere det som reelt blir skutt. 
• Mer målrettet avskytning av kalv/ungdyr. 
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• På landsbasis felles hver 10 sette ku 
• I Aust-Agder og Telemark felles hver 6 sette ku 
• “Andel ku med kalv” er noe høyere på landsbasis 
• På landsbasis vil det være 25% større sannsynlighet for at ei ku som er 

drektig får tvillingkalver. 

Om vi skal ha samme tilvekst i % som resten av landet burde vi se minst 15 kuer før vi 
skyter ei ku. 
 
Først når vi har “sett kalv på kalvku” forhold på 1,6 kan vi opprettholde avskytningen av 
kuer som vi har i dag!!! Dette skjer aldri! 
 
Min påstand! 
Produksjonsdyrene våres må bli eldre og vi må ikke være årsaken til at de blir færre. 
I Gjerstad Viltlag skjøt vi i 2013 14 kuer (1 ½ år og eldre), dette var kanskje 14 for 
mange? Året før 25 kuer. 



Ønsker for årets jakt! 
 Reduser kuskyting til ett minimum. Freding ville vært best!! 

Forslag til regler å følge: 
 Første uka er det kun lov til å skyte enslige små kuer og én kalv fra ku 

med tvilling. Alle andre kuer og kalver er fredet. 
 Fra andre uka og ut jakta er ku fredet (punktum). Kalver kan nå skytes 

på både kuer med en eller flere kalver. 
 

 Spar eldre og store okser. Disse er viktige produksjonsdyr. Skyt 1 ½ 
og små 2 ½ års okser. 

 

Skyt ung okse!! Da gjør vi ingen feil  
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