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1. Bestandsplanen avgrensing og størrelse 
 
Bestandsplanområde omfatter områder i fire kommuner. 
 

 Gjerstad kommune 
o Hele kommunen 307.000 daa 

 Risør kommune 
o Homme/Vormli 11.700 daa 

 Nissedal kommune 
o Statsskog sitt areal 38.000 daa 

 Drangedal kommune 
o Brødsjø statsskog 32.000 daa 
o Ytre Kroken Storvald 36.200 daa 
o Fostveit/Haugland Storvald 22.500 daa 

 
Til sammen utgjør dette et areal på cirka 449.000 daa. 
 
Område organiseres som ett forvaltningsområde under Gjerstad Viltlag. 
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2. Planperiode 
 
Ved fastsettelse av planperioden er det tatt hensyn til at vi i forvaltningen av elgstammen må 
ta i bruk nye avskytingsstrategier og modeller for å nå målene vi setter oss. Det vil være 
behov for å følge disse strategiene lojalt over noe tid for å få ønsket utvikling. Derfor har vi 
valgt en planperiode på 5 år; 2015 – 2019, planen skal likevel revideres midt i perioden. 
 

3. Forutsetninger / Bestandsutvikling 
 
Elgbestanden er i foregående planperiode stabilisert, men med lite tegn til økning i antall og 
kondisjon. Gjerstad Viltlag ønsket primært å stabilisere og svakt øke bestanden. Regional 
viltmyndighet ønsket fortsatt nedgang, dette til tross for en allerede sterkt redusert bestand i 
vårt område. Dette har vært påpekt fra Gjerstad viltlag i flere år. 
 
Elgbestanden i vårt forvaltningsområde har hatt en nedgang over mange år. Vi mener at det 
er vår oppgave å stabilisere og øke elgbestanden. En vil videre søke å ha en forvaltning 
basert på produksjonsgrunnlaget i området. Det er vår oppfatning at elgbestanden i området 
er ganske stasjonær. 
 
Dagens nivå er historisk lavt, men er i ferd med å stabilisere seg. Kondisjon i form av 
slaktevekter og kalverater har vist svak nedgang. Det er mye som tyder på at det er stor 
overvekt av yngre produksjonsdyr i planområdet. 
 
For øvrige forutsetninger vises til: 

 Hjorteviltregisteret. http://www.hjorteviltregisteret.no/ 
 Forskrift om jakt på elg, rådyr, hjort og bever, Gjerstad kommune, Aust-Agder 

o https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2010-09-23-1927 
 
 

4. Mål og måloppnåelse 2012 – 2014 
 
I planperioden 2012-2014 hadde en som mål om å stabilisere og svakt øke bestanden. 
Vi må slå fast at dette har en ikke lykkes med. Bestanden har i perioden ytterligere blitt 
redusert eller er i beste fall stabilisert. Det er ingen klare indikatorer på bedre kondisjon eller 
produksjon. 
 
Det ble i perioden skutt for mange produksjonsdyr til at stammen kan øke, og uttaket har ikke 
i stor nok grad vært lagt på uproduktive dyr i stammen. 
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5. Målsetting fra planperioden 2015-2019 
 
Gjerstad Viltlag ønsker å forvalte elgbestanden slik at vi får økt elgbestanden på en 
bærekraftig måte i balanse med beitegrunnlaget. Store kuer har høyere produksjon enn små 
unge dyr. Forskning viser at store okser får kuene tidligere i brunst, og tidlig brunst gir tidlig 
fødte kalver, som blir tyngre kalver som får en bedre start i livet. Med store okser brunster 
også yngre okser mindre og får dermed høyere vekt tidlig.  
 
Hovedmål: 
 Vi ønsker en produksjonsstamme med høyere gjennomsnittsalder og vekt.  
 Et langsiktig mål vil være å ha en stamme som kan gi en årlig avskyting på ca.100 elg. 

Vi mener dette vil være bærekraftig over tid. 
 Kvaliteten på stammen bør være så god at sett kalv pr.ku i snitt bør være høyere enn 

0,6. 
 Ku pr. okse bør bør være mellom 1,5 og 2,5. 

 
For å nå disse målsettingene gjelder følgende: 

 Spar store produksjonskyr. 
 Hovedvekten på avskytingen legges på små og unge dyr. 
 Fokus på uttak av de dårligste dyrene, la kraftige unge dyr få leve. 
 Hanndyruttak minimum 50 %.  
 Okser med mellom 5 og 10 tagger skal spares, men dårlige dyr tas ut. 
 Dersom det skal taes ut hunndyr (inkl. 1,5 år gamle kuer), gjøres det i jaktas første del. 

Fra 15.okt. og ut jakta er ku fredet. 
 I perioden da kun enslige hunndyr felles, kan kun en av tvillingkalvene felles. Alle 

andre kalver felles i hele jaktperioden.  
 
Det skal etter hvert års jakt avholdes evalueringsmøte, der også neste års ønsket jaktuttak 
kommer frem. Etter to år skal planen revideres bl.a. med tanke på et større uttak av ungdyr. 
 

6. Planlagt uttak i perioden 
 
Kvoten tildeles som voksen okse, voksen ku og årskalv. Ungdyrene (11/2-åringer) inngår i 
voksendyrkvota. 
 
Tildeling 50 dyr pr. år. 
Planlagt uttak er det antall voksne dyr vi mener er riktig i forhold til bestand og bestandsmål. 
Videre tillates det et uttak av kalv. 
 
Denne tildelingen tar utgangspunkt i en fellingsprosent mellom 80 til 100%. 
 
Tildelingen fordeles jaktlag/storval, og vises i eget vedlegg. 
 
Årlig avskytning skal planlegges og justeres i forhold til den totale tildelingen i 5-års perioden. 
 
Viltlaget kan i tillegg tildele ekstra dyr etter søknad. Kriteriene bestemmes på årsmøtet hvert 
år, etter innstilling fra styret. 
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7. Rapportering og kontroll 
 
Mindre feilskytinger på, kjønn og alder ordnes mellom jaktlag internt i valdet.  
 
Det skal foretas stikkprøvekontroll av ca.10 % av kvoten. Viltlaget utfører denne kontrollen. 
 
Viltlagets styre skal hvert år gå i gjennom årets avskyting og vurdere behov for justeringer for 
tildeling til det enkelte lag.  
 

8. Beiteforbedrene tiltak 
 
Det er ønskelig at skogeierne i valdet benytter følgende biotopforbedrende tiltak: 
 
Ikke rydde vekk kvalitetsbeite for elg. Dette er spesielt mindre trær og busker av rogn, vier, 
selje og osp samt viktig vinterbeiteart som einer. Særlig er undervegetasjon av lauvtrearter, 
furu og einer, som vokser i eldre skog viktig.  
 
Det vil bli foretatt elgbeiteregistreringer innen jaktlagsområdene i planperioden. Dette for å få 
så godt grunnlag for beitetrykket med dagens bestand. 
 

9. Fullmakt 
 
Lederen i Gjerstad Viltlag har, på vegne av årsmøtevedtak, fullmakt til å sende inn 
bestandsplanen til godkjenning med Gjerstad kommune.  
 
 
Sted:Gjerstad   Dato:     
 
 
 
      
   Leder i Gjerstad Viltlag 
 
             
 
Bestandsplanen er godkjent: 
 
 
 
 
---------------------- ------------------ ------------------------------------------ 
       sted     dato   For Gjerstad kommune 
 


