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Viltnemd 11/18 28.06.2018 

 

Fellingsrapport for elg i Aremark kommune 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Alle jaktlagene i Aremark utenom ett, er organisert i bestandsplanområder. 
Bestandsplanområdene får tildelt sine fellingstillatelser som frie dyr for hele bestandsperioden 
på 5 år. Valdene har nå avsluttet det siste året av en 5-åring bestandsplan.  
 
Tabellene viser felt elg i Aremark fordelt på de enkelte valdene i 2017, sett-elg og 
bestandsutviklingen totalt for Aremark og for de enkelte valdene i perioden 2007 - 2017. 
 
 
Felt elg i Aremark i 2017  

År 2017 
Aspestrand 
elgjaktlag Vestfjella Kvisler Ankerfjella 

Aremark 
øst 
elgvald 1 
og 2 

Totalt i 
Aremark 

Tildelt totalt 7 30 21 25 67 150 
Felt Hannkalv 1 5 0 3 5 14 
Felt Hokalv 0 1 2 5 3 11 
Felt Hanndyr 1,5 år 0 7 4 3 13 27 
Felt Hodyr 1,5 år 1 4 4 2 13 24 
Felt Hanndyr Eldre 2 4 2 2 5 15 
Felt Hodyr Eldre 0 3 3 2 7 15 
Felt totalt 4 24 15 17 46 106 
Fellingsprosent 57,1 80 71,4 68 68,7 70,7 
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Sett - elg i Aremark 

År 
Antall 
jegerdager Okse 

Ku uten 
kalv 

Ku med 
en kalv 

Ku med 
to kalver 

Sum 
kalver Ukjent 

Sum sette 
elg 

2007 2166 98 115 53 46 154 59 525 
2008 1821 85 63 85 43 176 38 490 
2009 1653 108 86 75 32 147 47 495 
2010 1818 90 88 66 28 124 51 447 
2011 1803 104 134 96 20 141 83 578 
2012 1878 94 107 113 60 236 56 666 
2013 1880 111 108 106 49 217 81 672 
2014 1682 87 128 83 32 154 64 548 
2015 2191 150 120 129 53 244 120 816 
2016 1818 103 124 107 44 206 75 659 
2017 2045 95 143 112 26 173 90 639 

 
 

Bestandsutviklingen for elg i Aremark       

År 

Sett elg 
pr. 
jegerdag 

Sett ku 
pr. okse 

Sett kalv 
pr. ku 

Sett kalv 
pr. 
kalvku 

Prosent 
ku 
m/kalv 
av alle 
kyr 

Prosent 
okse felt 
av sette 
okser 

Prosent 
ku felt av 
sette kyr 

Prosent 
kalv felt 
av sette 
kalver 

Antall 
jegerdager  

2007 0,24 2,18 0,72 1,46 46,26 34,69 16,82 14,94 2166  
2008 0,27 2,25 0,92 1,34 67,02 52,94 13,61 6,82 1821  
2009 0,3 1,79 0,76 1,3 55,44 39,81 16,58 10,2 1653  
2010 0,25 2,02 0,68 1,3 51,65 40 13,19 22,58 1818  
2011 0,32 2,4 0,56 1,17 46,4 36,54 8,8 19,15 1803  
2012 0,35 2,98 0,84 1,35 61,79 36,17 9,64 9,75 1878  
2013 0,36 2,37 0,83 1,32 58,94 40,54 8,75 12,9 1880  
2014 0,33 2,79 0,63 1,28 47,33 44,83 13,17 16,88 1682  
2015 0,37 2,01 0,81 1,29 60,26 34,67 9,27 8,2 2191  
2016 0,36 2,67 0,75 1,29 54,91 31,07 11,64 16,99 1818  
2017 0,31 2,96 0,62 1,19 49,11 44,21 13,88 14,45 2045  

           
           
           
Vestfjella          

År 

Sett elg 
pr. 
jegerdag 

Sett ku 
pr. okse 

Sett kalv 
pr. ku 

Sett kalv 
pr. 
kalvku 

Prosent 
ku 
m/kalv 
av alle 
kyr 

Prosent 
okse felt 
av sette 
okser 

Prosent 
ku felt av 
sette kyr 

Prosent 
kalv felt 
av sette 
kalver 

Antall 
jegerdager  

2007 0,16 1,9 0,58 1,4 37,5 28,57 35 21,74 609  
2008 0,18 2,18 0,89 1,28 67,57 64,71 13,51 6,06 499  
2009 0,17 1,53 0,54 1,18 42,31 58,82 30,77 28,57 379  
2010 0,13 1,75 0,86 1,38 61,9 33,33 23,81 33,33 410  
2011 0,23 2,68 0,47 1,28 35,29 31,58 0 37,5 445  
2012 0,27 3,58 0,98 1,4 69,77 33,33 4,65 16,67 389  
2013 0,36 1,48 1,03 1,37 75 55,56 0 19,51 343  
2014 0,3 2,15 0,79 1,42 55,81 45 23,26 17,65 367  
2015 0,33 1,48 0,9 1,31 67,74 28,57 8,06 10,71 602  
2016 0,32 1,8 0,72 1,29 51,85 26,67 14,81 17,95 454  
2017 0,28 1,78 0,77 1,13 66,67 40,74 14,58 16,22 498  
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Kvisler           

År 

Sett elg 
pr. 
jegerdag 

Sett ku 
pr. okse 

Sett kalv 
pr. ku 

Sett kalv 
pr. 
kalvku 

Prosent 
ku 
m/kalv 
av alle 
kyr 

Prosent 
okse felt 
av sette 
okser 

Prosent 
ku felt av 
sette kyr 

Prosent 
kalv felt 
av sette 
kalver 

Antall 
jegerdager  

2007 0,23 1,8 0,85 1,62 48,15 26,67 3,7 4,35 313  
2008 0,38 2,33 0,86 1,38 61,9 55,56 23,81 5,56 133  
2009 0,29 1,56 0,96 1,31 64 50 16 4,17 234  
2010 0,17 3,4 0,32 1,22 26,47 50 0 63,64 335  
2011 0,18 1,91 0,48 1,43 33,33 36,36 0 70 249  
2012 0,32 1,75 0,81 1,13 71,43 50 14,29 5,88 179  
2013 0,33 2,79 0,95 1,52 53,85 42,86 12,82 2,7 293  
2014 0,35 3,07 0,56 1,41 39,53 42,86 13,95 0 259  
2015 0,43 2,13 0,88 1,32 64,71 50 17,65 3,33 210  
2016 0,43 2,86 1,05 1,5 65 57,14 10 7,14 243  
2017 0,24 3,5 0,77 1,25 57,14 60 20 7,41 304  

           
           
           
Ankerfjella          

År 

Sett elg 
pr. 
jegerdag 

Sett ku 
pr. okse 

Sett kalv 
pr. ku 

Sett kalv 
pr. 
kalvku 

Prosent 
ku 
m/kalv 
av alle 
kyr 

Prosent 
okse felt 
av sette 
okser 

Prosent 
ku felt av 
sette kyr 

Prosent 
kalv felt 
av sette 
kalver 

Antall 
jegerdager  

2007 0,27 4,6 0,7 1,33 52,17 60 17,39 6,25 182  
2008 0,32 2,67 0,83 1,25 66,67 66,67 25 5 178  
2009 0,41 1,67 0,64 1,45 44 40 24 0 168  
2010 0,21 1,21 0,71 1,33 52,94 42,86 29,41 25 233  
2011 0,33 1,94 0,6 1 54,29 44,44 2,86 9,52 263  
2012 0,17 2,71 0,89 1,42 63,16 57,14 15,79 5,88 328  
2013 0,31 2,06 0,51 1,06 48,57 17,65 5,71 33,33 292  
2014 0,35 3 0,63 1,27 50 50 6,67 26,32 199  
2015 0,31 1,26 0,96 1,24 70,83 36,84 0 21,74 272  
2016 0,39 1,75 0,51 1,13 42,86 15 5,71 33,33 215  
2017 0,47 2,15 0,58 1,21 44,19 25 9,3 32 236  

           
           
           
Aremark øst elgvald 1 og 2         

År 

Sett elg 
pr. 
jegerdag 

Sett ku 
pr. okse 

Sett kalv 
pr. ku 

Sett kalv 
pr. 
kalvku 

Prosent 
ku 
m/kalv 
av alle 
kyr 

Prosent 
okse felt 
av sette 
okser 

Prosent 
ku felt av 
sette kyr 

Prosent 
kalv felt 
av sette 
kalver 

Antall 
jegerdager  

2007 0,29 2,18 0,74 1,47 47,58 36,84 13,71 17,39 1062  
2008 0,29 2,18 0,96 1,36 67,89 46 9,17 7,62 1011  
2009 0,34 1,95 0,79 1,29 58,97 31,67 11,97 10,75 872  
2010 0,34 2,04 0,75 1,29 57,27 38,89 12,73 14,46 840  
2011 0,4 2,55 0,6 1,17 50,35 35,71 14,69 10,47 846  
2012 0,46 3,13 0,81 1,35 58,88 31,75 9,64 8,75 982  
2013 0,38 3,11 0,83 1,31 59,44 41,3 10,49 10,08 896  
2014 0,31 3,05 0,62 1,2 47,06 46,15 10,92 17,57 810  
2015 0,4 2,49 0,74 1,29 55,31 33,33 8,94 4,51 1068  
2016 0,36 3,94 0,76 1,26 58,21 35,29 11,94 16,67 840  
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2017 0,33 4,81 0,55 1,2 43,62 58,06 13,42 9,76 908  
           
           
           
Aspestrand elgjaktlag         

År 

Sett elg 
pr. 
jegerdag 

Sett ku 
pr. okse 

Sett kalv 
pr. ku 

Sett kalv 
pr. 
kalvku 

Prosent 
ku 
m/kalv 
av alle 
kyr 

Prosent 
okse felt 
av sette 
okser 

Prosent 
ku felt av 
sette kyr 

Prosent 
kalv felt 
av sette 
kalver 

Antall 
jegerdager  

2013 0,32 0,86 0,33 1 33,33 28,57 16,67 50 56  
2014 0,51 2 0,38 1 37,5 25 12,5 66,67 47  
2015 0,23 3 0,67 1 66,67 100 33,33 100 39  
2016 0,36 2,4 0,42 1,25 33,33 20 16,67 40 66  
2017 0,18 0,86 0,33 1 33,33 28,57 16,67 50 99  

 
 
 
Slaktevekter på elg i Aremark 2013 – 2017 

År 
Hannkalv 
snittvekt 

Hannkalv 
antall 

Hunnkalv 
snittvekt 

Hunnkalv 
antall 

Hanndyr 
1 ½ år 
snittvekt 

Hanndyr 
1 ½ år 
antall 

Hunndyr 
1 ½ år 
snittvekt 

Hunndyr 
1 ½ år 
antall 

Hanndyr 
eldre 
snittvekt 

Hanndyr 
eldre 
antall 

Hunndyr 
eldre 
snittvekt 

Hunndyr 
eldre 
antall 

2013 71,22 9 63,5 8 142,38 16 137,4 5 196,83 6 192,75 4 
2014 68,89 9 70,5 12 145,14 22 137,75 16 204,59 17 190,79 14 
2015 69,13 8 61 6 141,35 26 131,63 16 195,77 13 192,14 7 

2016* 63,74 19 62,93 15 134,56 18 125,67 12 201,07 15 166,37 19 
2017 60,62 13 59,18 11 141,04 23 131,09 23 205,36 14 185,77 13 

*Korrigerte tall etter tannanalysen 
 
 
Det er nedenunder sammenstilt data for bestandsplanperioden 2013 – 2017. 
 
Felt elg i Aremark for 2013 - 2018 

År 
Tildelt 
totalt 

Felt 
hannkalv 

Felt 
hunnkalv 

Felt 
hanndyr 
1 ½ år 

Felt 
hunndyr 
1 ½ år 

Felt 
hanndyr 
eldre 

Felt 
hunndyr 
eldre 

Felt 
totalt 

Fellings-
prosent 

2013 149 19 9 30 13 15 10 96 64,43 
2014 149 12 14 22 18 17 14 97 65,1 
2015 149 13 7 34 19 19 9 101 67,79 
2016 150 19 16 19 15 13 17 99 66 
2017 150 14 11 27 24 15 15 106 70,67 

samlet 747 77 57 132 89 79 65 499 66,8 
  
 

%-vis planlagt og gjennomført avskytning av elg i Aremark i siste bestandsplanperiode 
    Etter bestandsplanen Avskytning 

Vald 
Minstear
eal 

ku 2 1/2 
år og 
eldre 

Okse 2 
1/2 år og 
eldre 

ungdyr 
/ kalv 

ku 2 1/2 
år og 
eldre 

Okse 2 1/2 
år og eldre 

ungdyr 
/ kalv 

Aremark øst 1 og 2 1600 15 15 70 14,1 13,7 72,2 
Vestfjella 2000 15 15 70 10,2 16,1 73,7 
Kvisler 1800 15 15 70 18,8 17,4 63,8 
Ankerfjella 2340 15 20 65 7,8 18,8 73,4 
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avskytning fordelt 
på kjønn på 1 1/2 

åringer  
avskytning fordelt 
på kjønn på kalver 

han ho  han ho 
59,7 40,3  57,5 42,5 

 
 
 
 

Vurdering 
Ut fra bestandsutviklingen kan en se at sett elg pr. jegerdagsverk totalt i Aremark er stabil de 
siste årene, med en liten nedgang for 2017. I årene (2011, 2012, 2013 og 2015) var det utvidet 
jakttid ut november og i 2017 var det jakt ut året noe som medførte flere jaktdager enn de andre 
årene. Sett kalv pr. ku og pr. kalveku viser produktivitet til kuene. Disse parameterne viser en 
noe lavere produktivitet for 2017. Prosent ku med kalv av alle kyr viser 49,11 % for 2017 og er 
noe lavere enn foregående år, men det varierer noe i fra år til år. Tidligere så en at denne 
parameteren varierte i forhold til tilstedeværelse av ulv i de forskjellige områder i kommunene.  
 
Sett ku pr. okse gikk enda mer opp i 2017 i forhold til målet i den kommunale målsetningen for 
hjortevilt og i bestandsplanene for valda på 2:1. Ser en på prosent ku felt av sette kyr har den økt 
noe. Andelen skutte okser av sette okser gikk ned i 2015 og 2016, men økte mye igjen i 2017. 
Mangel på okser, og særlig storokser, kan være årsaken til at prosent ku med kalv av alle kyr til 
tider er lav. Det viser seg at kuene ikke lar seg bedekke av ungoksene ved den første brunsten i 
påvente av større okser. Hvis kua ikke blir bedekket før ved ombrunsten, vil dette medføre sent 
fødte kalver med lavere sjanse til å opparbeide seg gode vekter og kondisjon før vinteren. Dette 
gir en ond sirkel som medfører dyr med dårligere kondisjon som igjen gir dårligere produktivitet 
til å bære fram kalver. Ungokser som benytter mye energi i forbindelse med brunsten vil også 
tape mye kroppsvekt og kan få problemer med å bygge seg opp igjen og blir av den grunn aldri 
noen storokser. 
 
Når en går inn på de enkelte elgvalda, kan dataene på de forskjellige parameterne variere en del. 
Det er ikke alltid riktig å sammenligne valda mot hverandre, men det viktigste er å se 
utviklingen innad i valdet. Det må også tas hensyn til liten datamengde på valdnivå som kan 
være vanskelig å tolke og være misvisende. 
 
Ettersom bestandsplanperioden for 2013 – 2017 er slutt, har en sammenstilt data. Det ble gitt 
romslige kvoter ved godkjenningen av planene under forutsetning av at elgvalda tok ansvar i 
forhold til å vurdere avskytingen i forhold til bestandsstørrelsen. Avskytingen viser totalt en 
fellingsprosent på 66,8. Den prosentvise avskytningen i forhold til aldersklasser er i tråd med 
bestandsplanen, men fordelingen på kjønn i gruppen ungdyr/kalv er skjev. At avskytningen på 
kalv blir skeiv er noen en ikke får gjort noe med under den pågående jakta, men det bør vurderes 
gjennom bestandsplanperioden og eventuelt se den i forhold til uttak av eldre årsklasser senere i 
bestandsplanperioden. Da det i tillegg er et stort uttak av hanndyr i ungdyrklassen vil andelen 
okser i bestanden totalt bli liten. 
 
Det skal nå utarbeides nye bestandsplaner og det er viktig at de enkelte valda setter seg mål for 
sin elgbestand og foretar en avskytning i samsvar meg den kommunale målsetningen og sine 
egne mål 
 

8



Rådmannens innstilling 
Aremark viltnemnd tar fellingsrapporten for 2017 til orientering. 
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 Arkiv: K46 

Arkivsaksnr: 2018/256-2 

Saksbehandler:  Ann Kristin Halvorsrud 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 12/18 28.06.2018 

 

Søknad om godkjenning av nytt vald - Aremark øst elgvald 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Aremark kommune har mottatt søknad fra Aremark øst 1, Aremark øst 2 og Aspestrand 
elgjaktlag om godkjenning av nytt elgvald under navnet Aremark øst elgvald. Håkon Due har 
underskrevet som valdansvarlig representant. 
 
De skriver i sitt oversendelsesbrev at dette valdet vil omfatte alt areal som det drives elgjakt på 
øst for vassdraget fra Bjørkebekk i syd til kommunegrensen mot Marker i nord. 
 
I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 (Hjorteviltforskriften) § 9 er 
kravet til et vald at det skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til 
jakt på omsøkt art. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for 
vedkommende hjortevilt. Det skal opprettes en valdansvarlig representant som opptrer på vegne 
av valdet ovenfor kommunen. 
 
I Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold vedtatt 
den 11.02.2016 er minstearealet for elg fastsatt til 2 000 daa. 
 
Søknaden om godkjenning av valdet vedtas etter Hjorteviltforskriftens § 11. Kommunen kan 
trekke godkjenningen tilbake dersom arealkravet eller rettighetsforhold som har betydning for 
godkjenningen av valdet ikke lenger er oppfylt,  
 

Vurdering 
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Aremark øst 1 og Aremark øst 2 er tidligere godkjente som elgvald med felles godkjent 
bestandsplan. Rådmannen vurderer det som positivt at det nå inngås en felles avtale der 
Aspestrand elgjaktlag inngår. 
 
Rådmannen er av den oppfatning av omsøkt vald er arronderingsmessig egnet til jakt på elg og 
det har et areal som oppfyller minstearealet for jakt, samt at det er oppført en valdansvarlig. Av 
den grunn oppfyller området kravene til godkjenning av valdet. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i § 11 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 
12.01.2016 valdet Aremark Øst elgvald. Tellende areal er totalt 119 312 daa. 
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 Arkiv: K46 

Arkivsaksnr: 2018/396-1 

Saksbehandler:  Ann Kristin Halvorsrud 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 13/18 28.06.2018 

 

Søknad om godkjenning av Kvisler hjortevald 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Aremark kommune har mottatt søknad fra Kvisler om godkjenning av hjortevald under navnet 
Kvisler hjortevald. Harald Østensvig står som valdansvarlig representant. 
 
Valdet vil omfatte i hovedsak samme areal som det drives elgjakt på og ligger syd-vest i 
kommunen med grense mot vassdraget i sør og øst. Mot vest grenser området til Halden og 
Rakkestad og mot nord til Vestfjella elg-/hjortevald, også i Aremark. Totalt 40 591 daa. 
 
I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 (Hjorteviltforskriften) § 9 er 
kravet til et vald at det skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til 
jakt på omsøkt art. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for 
vedkommende hjortevilt. Det skal opprettes en valdansvarlig representant som opptrer på vegne 
av valdet ovenfor kommunen. 
 
I Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold vedtatt 
den 11.02.2016 er minstearealet for hjort fastsatt til 20 000 daa. 
 
Søknaden om godkjenning av valdet vedtas etter Hjorteviltforskriftens § 11. Kommunen kan 
trekke godkjenningen tilbake dersom arealkravet eller rettighetsforhold som har betydning for 
godkjenningen av valdet ikke lenger er oppfylt. 

Vurdering 
Kvisler er tidligere godkjente som elgvald. Raådmannen er av den oppfatning av omsøkt vald er 
arronderingsmessig egnet til jakt på hjort, og det har et areal som oppfyller minstearealet, samt 
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at det er oppgitt en valdansvarlig. Av den grunn oppfyller området kravene til godkjenning av 
valdet. 
 

Rådmannens innstilling 
Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i § 11 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 
12.01.2016 valdet Kvisler hjortevald.  
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 Arkiv: K46 

Arkivsaksnr: 2018/397-1 

Saksbehandler:  Ann Kristin Halvorsrud 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 14/18 28.06.2018 

 

Fellingstillatelse på hjort i Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand ble i sak 11/16 godkjent som hjortevald. Valdet består av 
101 eiendommer og er oppgitt å være på til sammen 121 806 daa 
 
I kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune vedtatt 06.02.2018 står 
følgende vedrørende hjort: 
 
2.3 Hjort  
2.3.1 Mål for hjorteforvaltningen 

 Aremark kommune har som mål å ha en bærekraftig bestand av hjort i kommunen.  
 Bestanden skal ha en sunn alders og kjønnsfordeling. 
 Bestanden skal likevel holdes så lav at den ikke påfører uakseptable skader for jord- og 

skogbruk. 
 
2.3.2 Avskytning av hjort 

 For de jaktområdene som ikke er tilknyttet et bestandsplanområde skal fellingstillatelsen 
gis etter § 18 i form av kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og 
voksen hanndyr (2 ½ år og eldre). 

 
 
I Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold vedtatt den 
11.02.2016 er minstearealet for hjort fastsatt til 20 000 daa.  
 
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen årlig tildele alders- og kjønnsspesifikke 
fellingstillatelser til alle godkjente vald som ikke har en godkjent bestandsplan.  
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I henhold til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av fellingsretter 
fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. Vedtaket må begrunnes i ulikheter i 
viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, eller den skaden den påfører 
andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold.  
 

Vurdering 
Hjort er en forholdsvis ny art i kommunen og det er en relativ liten bestand, men den er i vekst og 
utgjør en skade for lokale næringsutøvere. Det finnes i dag tilhold av hjort på flere områder i 
kommunen, men den er noe ujevnt fordelt. Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand er det valdet i 
kommunen som det er registrert flest dyr. Det er vedtatt å åpne for et forsiktig uttak gjennom å 
fastslå et minsteareal på 20 000 daa, men det er mulighet til å benytte § 7 i Hjorteviltforskriften.  
 
Det er ikke vedtatt noen fordeling av de ulike kjønns- og alderskategoriene som grunnlag for 
tildeling av fellingstillatelse. Men, ut fra at bestanden ennå er relativt liten, mener rådmannen det 
fremdeles er riktig å tildele kun kalv og spissbukk (bukk med ugreina gevir).  
 
Selv om området har mest hjort i kommunen, mener rådmannen det er riktig å benytte 50 %-regelen 
i Hjorteviltforskriftens § 7 å sette arealgrunnlaget til 24 361,2 daa. Rådmannen anbefaler dermed en 
fellingstillatelse på 3 kalver og 2 spissbukker til Aremark 1 og 2, samt Aspestrand som i 2016 og 
2017. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand gis med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 
12.01.2016 §18 fellingstillatelse på 3 kalver og 2 spissbukk (bukk med ugreina gevir).  
 
2. Aremark viltnemnd fraviker minstearealet pr. hjort til 24 361,2 daa med hjemmel i § 7 i Forskrift 
om forvaltning av hjortevilt 
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 Arkiv: K46 

Arkivsaksnr: 2018/397-2 

Saksbehandler:  Ann Kristin Halvorsrud 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 15/18 28.06.2018 

 

Fellingstillatelse på hjort i Vestfjella 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vestfjella ble i sak 10/16 godkjent som hjortevald. Valdet er oppgitt å være på 60 500 daa. 
 
I kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune vedtatt 06.02.2018 står 
følgende vedrørende hjort: 
 
2.3 Hjort  
2.3.1 Mål for hjorteforvaltningen 

 Aremark kommune har som mål å ha en bærekraftig bestand av hjort i kommunen.  
 Bestanden skal ha en sunn alders og kjønnsfordeling. 
 Bestanden skal likevel holdes så lav at den ikke påfører uakseptable skader for jord- og 

skogbruk. 
 
2.3.2 Avskytning av hjort 

 For de jaktområdene som ikke er tilknyttet et bestandsplanområde skal fellingstillatelsen 
gis etter § 18 i form av kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og 
voksen hanndyr (2 ½ år og eldre). 

 
I Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold vedtatt den 
11.02.2016 er minstearealet for hjort fastsatt til 20 000 daa.  
 
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen årlig tildele alders- og kjønnsspesifikke 
fellingstillatelser til alle godkjente vald som ikke har en godkjent bestandsplan.  
 

16



I henhold til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen, ved tildeling av 
fellingsretter, fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. Vedtaket må begrunnes 
i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, eller den skaden den 
påfører andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold.  
 
 

Vurdering 
Hjort er en forholdsvis ny art i kommunen og det er en relativ liten bestand, men den er i vekst og 
utgjør en skade for lokale næringsutøvere. Det finnes i dag tilhold av hjort på flere områder i 
kommunen, men den er noe ujevnt fordelt. Vestfjella er det valdet i kommunen som det er registrert 
færrest dyr. Det er vedtatt å åpne for et forsiktig uttak gjennom å fastslå et minsteareal på 20 000 
daa, men det er mulighet til å benytte § 7 i Hjorteviltforskriften.  
 
Det er ikke vedtatt noen fordeling av de ulike kjønns- og alderskategoriene som grunnlag for 
tildeling av fellingstillatelse. Men, ut fra at bestanden ennå er relativt liten, mener rådmannen det er 
riktig også i år å tildele kun kalv og spissbukk (bukk med ugreina gevir).  
 
Området har minst hjort i kommunen og rådmannen mener det er riktig å benytte 50 %-regelen i 
Hjorteviltforskriftens § 7 å sette arealgrunnlaget til 30 000 daa. Det bør dermed gis en 
fellingstillatelse på 2 kalver til Vestfjella som i 2016 og 2017. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Vestfjella gis med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 §18 
fellingstillatelse på 2 kalver.  
 
2. Aremark viltnemnd fraviker minstearealet pr. hjort til 30 000 daa med hjemmel i § 7 i Forskrift 
om forvaltning av hjortevilt 
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 Arkiv: K46 

Arkivsaksnr: 2018/397-3 

Saksbehandler:  Ann Kristin Halvorsrud 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 16/18 28.06.2018 

 

Fellingstillatelse på hjort i Holmegild - Lundsneset 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Holmegild - Lundsneset ble i sak 9/16 godkjent som hjortevald. Valdet er oppgitt å være på 29 
500 daa. 
 
I kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune vedtatt 06.02.2018 står 
følgende vedrørende hjort: 
 
2.3 Hjort  
2.3.1 Mål for hjorteforvaltningen 

 Aremark kommune har som mål å ha en bærekraftig bestand av hjort i kommunen.  
 Bestanden skal ha en sunn alders og kjønnsfordeling. 
 Bestanden skal likevel holdes så lav at den ikke påfører uakseptable skader for jord- og 

skogbruk. 
 
2.3.2 Avskytning av hjort 

 For de jaktområdene som ikke er tilknyttet et bestandsplanområde skal fellingstillatelsen 
gis etter § 18 i form av kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og 
voksen hanndyr (2 ½ år og eldre). 

 
I Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold vedtatt den 
11.02.2016 er minstearealet for hjort fastsatt til 20 000 daa.  
 
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen årlig tildele alders- og kjønnsspesifikke 
fellingstillatelser til alle godkjente vald som ikke har en godkjent bestandsplan.  
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I henhold til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av fellingsretter 
fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. Vedtaket må begrunnes i ulikheter i 
viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, eller den skaden den påfører 
andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold. 

Vurdering 
Hjort er en forholdsvis ny art i kommunen og det er en relativ liten bestand, men den er i vekst og 
utgjør en skade for lokale næringsutøvere. Det finnes i dag tilhold av hjort på flere områder i 
kommunen, men den er noe ujevnt fordelt. Holmegild - Lundsneset er det valdet i kommunen som 
har en stasjonær hjortebestand gjennom hele året. Det er vedtatt å åpne for et forsiktig uttak gjennom 
å fastslå et minsteareal på 20 000 daa, men det er mulighet til å benytte § 7 i Hjorteviltforskriften.  
 
Det er ikke vedtatt noen fordeling av de ulike kjønns- og alderskategoriene som grunnlag for 
tildeling av fellingstillatelse. Men, ut fra at bestanden ennå er relativt liten, mener rådmannen det er 
riktig også i år å tildele kun kalv og spissbukk (bukk med ugreina gevir).  
 
Ut fra minstearealet bør det gis fellingstillatelse på 1 kalv til Holmegild - Lundsneset som i 2016 og 
2017. 
 

Rådmannens innstilling 
Holmegild - Lundsneset gis med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 §18 
fellingstillatelse på 1 kalv.  
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 Arkiv: K46 

Arkivsaksnr: 2018/397-4 

Saksbehandler:  Ann Kristin Halvorsrud 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 17/18 28.06.2018 

 

Fellingstillatelse på hjort i Kvisler 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvisler hjortevald søker i år om godkjenning som hjortevald under forutsetning av at valdet blir 
godkjent i tidligere sak i møtet behandles denne godkjenningen av fellingstillatelse. Valdet er 
oppgitt å være på 40 591 daa. 
 
I kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune vedtatt 06.02.2018 står 
følgende vedrørende hjort: 
 
2.3 Hjort  
2.3.1 Mål for hjorteforvaltningen 

 Aremark kommune har som mål å ha en bærekraftig bestand av hjort i kommunen.  
 Bestanden skal ha en sunn alders og kjønnsfordeling. 
 Bestanden skal likevel holdes så lav at den ikke påfører uakseptable skader for jord- og 

skogbruk. 
 
2.3.2 Avskytning av hjort 

 For de jaktområdene som ikke er tilknyttet et bestandsplanområde skal fellingstillatelsen 
gis etter § 18 i form av kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og 
voksen hanndyr (2 ½ år og eldre). 

 
I Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold vedtatt den 
11.02.2016 er minstearealet for hjort fastsatt til 20 000 daa.  
 
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen årlig tildele alders- og kjønnsspesifikke 
fellingstillatelser til alle godkjente vald som ikke har en godkjent bestandsplan.  
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I henhold til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen, ved tildeling av 
fellingsretter, fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. Vedtaket må begrunnes 
i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, eller den skaden den 
påfører andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold.  
 

Vurdering 
Hjort er en forholdsvis ny art i kommunen og det er en relativ liten bestand, men den er i vekst og 
utgjør en skade for lokale næringsutøvere. Det finnes i dag tilhold av hjort på flere områder i 
kommunen, men den er noe ujevnt fordelt. Bestanden av hjort i Kvisler er noe økende, men har 
mindre med dyr enn på østsiden av vassdraget. Det er vedtatt å åpne for et forsiktig uttak gjennom å 
fastslå et minsteareal på 20 000 daa, men det er mulighet til å benytte § 7 i Hjorteviltforskriften.  
 
Det er ikke vedtatt noen fordeling av de ulike kjønns- og alderskategoriene som grunnlag for 
tildeling av fellingstillatelse. Men, ut fra at bestanden ennå er relativt liten, mener rådmannen det er 
riktig i år å tildele kun kalv og spissbukk (bukk med ugreina gevir).  
 
Ut fra minstearealet bør det gis fellingstillatelse på 2 kalver til Kvisler. 

Rådmannens innstilling 
Under forutsetning om godkjennelse av valdet gis Kvisler med hjemmel i Forskrift om forvaltning 
av hjortevilt av 12.01.2016 §18 fellingstillatelse på 2 kalver.  
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 Arkiv: K46 

Arkivsaksnr: 2018/256-4 

Saksbehandler:  Ann Kristin Halvorsrud 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 18/18 28.06.2018 

 

Godkjenning av bestandsplan for Aremark øst elgvald 2018 - 2020 

 
Vedlegg 
1 Bestandsplan for Aremark Øst 2018 - 2020 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Aremark øst elgvald søker om godkjenning av bestandsplan og avskytningsavtale for perioden 
2018 – 2020. Bestandsplanområdet har et samlet areal på 121 372 daa fordelt på 14 jaktfelt. I 
forrige planperiode besto planområdet av Aremark øst 1 og 2 elgvald, samt Aspestrand 
elgjaktlag. 
 
Kommunen har et ansvar for at bestandsplanen har et visst innhold og er i tråd med de 
kommunale målsetningene jf Hjorteviltforskiftens §§ 15 og 16. 
 
Krav til bestandsplan i henhold til de kommunal målsetningene: 

- Evaluering av avskytingsresultat fra foregående planperiode i henhold til kommunale og 
egne målsettinger. 

- Utforme lokal målsetting for kommende planperiode. 
- Utarbeide bestandsplan for kommende planperiode basert på lokal målsetting, kommunal 

målsetting og gjeldende lovverk. 
- Pålegge jegere/rettighetshavere å gjennomføre ulike former for registreringer som – 

slaktevektregistrering, tanninsamling og Sett-elg mv. 
 
Viltnemnda har anbefalt tre-årig planperiode for å samordne rulleringen av bestandsplaner i 
elgregion øst. 
 
I Aremark kommune er det ved forskrift av 11.02.2016 vedtatt 2000 daa pr. elg som minsteareal. 
I henhold til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av 
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fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. Vedtaket må 
begrunnes i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling eller 
den skaden den påfører andre næringer eller andre ekstraordinære forhold. 
 
Etter hjorteviltforskriftens § 16 skal kommunen i sammen med utstedelse av fellingstillatelsen 
informere om muligheten for overføring av et begrenset antall fellingstillatelser mellom år i 
perioden. I tidligere kommunale målsetninger var denne satt til 10 % av den årlige kvota. 
 
Planen er bygd opp med en måldel med overordnede mål og delmål. Deretter er det en 
evaluering av forrige planperiode før det legges fram en plan for avskytning i kommende 
planperiode. Til slutt er det et kapittel vedrørende organisering.  
 
Avskytningsprofilen for forrige periode for Aremark øst 1 og 2 var 15 % ku (2 ½ år og eldre), 
15 % okse (2 ½ år og eldre) og 70 % kalv/ungdyr. I 5 årsperioden ble det søkt om 268 
fellingstillatelser som ga et minsteareal på 1600 daa/elg. Aspestrand fikk tildelt fellingstillatelse 
etter hjorteviltforskriftens § 18, 3. ledd. En oppsummering av avskytningen viser at det ble skutt 
71,5 % kalv/ungdyr, 14 % ku (2 ½ år og eldre) og 14,5 % okse (2 ½ år og eldre). Til sammen 
248 dyr derav 54 % var hanndyr. Planområdet la lagt vekt på å spare produktive kuer. Inntrykket 
er at det er en relativ stabil og bærekraftig elgbestand, selv om det er geografiske variasjoner. 
Det er en negativ utvikling på ku-/okseforholdet som de ønsker å endre betraktelig i 
planperioden. Det vurderes å ikke være store skader på skog og innmark. 
 
Det søkes for perioden om fellingstillatelse på 180 frie dyr som gir 60 dyr årlig og et minsteareal 
på 2000 daa/elg. Valdet legger opp til å øke avskytningen av kalv, samt redusere avskytningen 
av voksne dyr. For å spare produktive kuer henstilles det til bare å skyte ene kalven fra 
tvillingkua. Minimum 35 % kalv, maksimalt 32,5 % hanndyr 1 ½ år og eldre og maksimalt 32,5 
% hunndyr 1 ½ år og eldre. Dette gjelder av skutte dyr. Kalveførende kuer skal vernes og kun en 
av tvillingkalvene skytes for å merke kua.  
 
Nedklassifisering av eldre dyr under 80 kg til kalv og kalv under 40 kg går som fallvilt.  
 
Andelen hanndyr skal maksimalt være 55% og tiltaket for å nå dette er at hodyr uten kalv kan 
skytes uavhengig av alder. På denne måten prøver en å forbedre kjønnsforholdet. 
 
Valdet foreslår å kunne variere det årlige uttaket med inntil 10 %. 
 

Vurdering 
Aremark har totalt sett en relativ stabil, men ung elgbestand. Kjønnsfordeling er skjev med for 
få hanndyr og spesielt eldre okser. Elgbestanden innad i kommunen varier og en anser at det det 
vil være forskjellige mål og tiltak for de de fire elgvalda. En utfordring i hjorteviltforvaltningen 
er forholdet til ulveproblematikk. 
 
Aremark øst elgvald har utarbeidet en enkel, oversiktlig og strukturert plan med målsetninger og 
krav til plan i tråd med de kommunale målsetningene. Planen gir en vurdering av forrige plans 
avskytning og tiltak for å nå oppsatte mål.  
 
Det største tiltaket er å endre avskytningsprofilen i forhold til hunndyr for å forbedre ku-/ 
okseforholdet. Samtidig som Aremark øst elgvald verner alle kalveførende kuer, går de også ned 
på fellingskvoten. Det er svært viktig at en på forhånd og under jakta vurdere «prosenten ku med 
kalv av alle kyr». Hvis det i et område er svært lite kalver, kan en risikere at for mange 
produktive kuer blir skutt.  
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Andelen kuer med kalv, samt sett kalv pr. ku gikk i 2017 ned, samtidig som ku-/okseforholdet 
var høyt. Hvis det etableres ulverevir i området, må denne avskytningsmodellen vurderes nøye. 
Det er også satt «merkelapp» på kalveførende ku ved at det henstilles til bare å tillate skyting av 
tvillingkalv. Det er viktig at dette blir fulgt opp ellers kan det medføre at for mange produktive 
kuer blir skutt. 
 
Det er viktig at det årlig blir tatt aldersanalyse av spesielt hunndyra slik at en kan følge opp 
hvordan denne avskytningsprofilen slår ut.  
 
Når det blir gitt fellingstillatelse etter § 18 i hjorteviltforskriften (tvungen avskytning) gis det i 
form av kalv, voksne hunndyr 1 ½ år og eldre og voksne hanndyr 1 ½ år og eldre. 
 
Overføringen av fellingstillatelser fra et år til et annet innen planperioden på maksimalt 10 % 
anbefaler en å godta med hjemmel i hjorteviltforskriftens § 18. 
 
Rådmannen anbefaler at omsøkt plan godkjennes. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Aremark viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Aremark øst for 

perioden 2018 – 2020 med hjemmel i § 16 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 
2. Aremark øst elgvald gis med hjemmel i § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt en 

fellingstillatelse på 180 frie dyr for bestandsplanperioden 2018 – 2020 i henhold til 
bestandsplanen.  

3. Bestandsplanområdet kan årlig, og etter sin vurdering, overføre 10 % kvote til neste år i 
perioden. Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote bort.  

4. Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke tildelt kvote. 
5. «Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 

06.02.2018 i sak 5/18 legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen.  
6. Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom 

arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig 
uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig 
planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.  

7. Viltnemnda anbefaler at valdet utarbeider en svært kortfattet versjon av planen som gis 
til jaktlag/jegerne for å gi en større forståelse for avskytningen. 
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Bestandsplan for Aremark Øst elgvald i 
perioden 2018-2020. 
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Styret i Aremark Øst elgvald 

Planen ført i pennen av Pål Sindre Svae – Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold.  

Bestandsplanens avgrensning og størrelse. 
Mot nord: Kommunegrense Marker 
Mot vest: Haldenvassdraget 
Mot sør: Ankerfjella elgvald 
Mot øst: Riksgrense Sverige 

 

Bestandsplanen har et samlet areal på 121 372 dekar. Fordeling ( pr 1.6.2018) på lag med 
tellende areal er vist i tabellen under. 

 
Jaktfelt  Tellende areal i da.  

Fange 12 500 

Enger / Lexerød / Kasa    4 767 

Fremmegård / Tolsby 6 831 

Rødser 5 600 

Mosviken 4 700 
Hallesby/ Rød 11 150 

Øfsa 3 050 

N. Kollerød 6 764 

Bønøgård 21 200 

Espelund 11 950 

Krosby 7 000 

Haug 5 700 
Bjørkebekk 6 100 

Aspestrand  14060 

Totalt 121 372 
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Planperiode. 
Planen gjelder for 3-årsperioden 2018-2020, med mindre det i planperioden skulle inntreffe 
uforutsette hendelser som gjør en revisjon nødvendig. 

 

Målsetninger 

Overordnet målsetting 
Bestandsplanområdets overordnede målsetning er å arbeide for å ha en biologisk sunn 
elgstamme som er bærekraftig i forhold til beitegrunnlag og artsmangfold og som 
minimaliserer konflikter med trafikk, jord-/ skogbruk og friluftsliv. Innenfor disse 
rammene skal elgen forvaltes til beste for verdiskapningen i landbruksnæringen og lokale 
jegerinteresser.  

Delmålsetting 
 

- Vi ønsker å videreføre arbeidet som er lagt ned i tidligere planer, og justere uttaket av 
dyr etter fortløpende vurdering av bestanden. Vi legger derfor opp til romslige rammer 
for felling, som valdet kan fastsette det enkelte års tildeling innenfor. 
 

- Øke alderen i bestanden for å øke produksjonen og robustheten. Vi legger opp til å spare 
produktive kyr, og øke andelen eldre okser i bestanden for slik å oppnå en høyest mulig 
produksjon.  

 
- For å sikre tidlig bedekking skal ku/okse forhold ned mot 2:1 i forhold til observasjoner i 

«Sett elg» i løpet av planperioden.  
 

- Dersom elgbestanden utsettes for ulvepredasjon vurderes uttaket av elg fortløpende i 
forhold til antall dyr, kjønn og alder. 
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Vurdering av bestand i forrige planperiode (2013-2017) 

Sett elg 
Parameter Verdi 
Sett elg pr. 
jegerdagsverk 

0,36 

Sett ku pr. okse 3,2 
Sett kalv pr. ku 0,69 
Sett kalv pr. kalvku 1,24 

 

Avskyting forrige planperiode 
  Avskyting  Andel Planlagt 
Kukalv 28 
Oksekalv 35 
Ku 1 ½ 51 
Okse 1 ½ 62 

71,5 % 70 % ungdyr/kalv 

KU 2 ½ 35 14,0 % 15 % 
Okse 2 ½ 35 14,5 % 15 % 
Sum felte 
dyr 248 elg 100,0 % 268 elg 

Andel 
hanndyr 54 % 

    

 

Bestandsplanområdet har i foregående planperiode hatt en redusert avskytning i forhold til 
planens rammer, og det har vært lagt vekt på å spare produktive kyr. I hele planområdet er 
inntrykket at det er en relativt stabil og bærekraftig bestand av elg, selv om det er 
geografiske variasjoner fra år til år. Til grunn for vurderingen ligger en gjennomgang av «sett 
elg» observasjoner, fellingsstatistikk, fallviltrapporter og rettighetshavernes generelle 
inntrykk. 

Skader på skog og innmark vurderes ikke å være av en karakter som gir grunnlag for å legge 
opp til noen endringer i forvaltningen.  

Bestandsplanområdet ser at utviklingen i sett ku per okse er negativ, og ønsker å endre dette 
betraktelig i planperioden.  
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Avskytning i planperioden (2018 – 2020) 
Vi ønsker å øke avskytingen av kalv, samt redusere avskyting av voksne dyr.  

For å spare produktive kuer henstilles jaktlagene om å spare ku med enkeltkalv og bare skyte 
1 kalv fra ku med tvillingkalv.  

Det skal årlig skytes inntil 60 dyr, og det søkes derfor om en kvote på samlet 180 frie dyr for 
kommende planperiode. 

 For å oppnå målsetningene med elgstammen legger bestandsplanområdet opp til følgende 
fordeling av avskyting i forhold til kjønn og alder: 

 Minimum 35 % av skutte dyr skal være kalv. 
 

 Maksimalt 32,5 % hanndyr 1,5 år og eldre 
 

 Maksimalt 32,5 % hunndyr 1,5 år og eldre 
o Kun ku uten kalv skytes 
o Kun en av tvillingkalvene skytes for å sikre merkelapp.  
 

 Nedskriving 
o Eldre elg under 80 kg kan skrives ned til kalv.  
o Kalv under 40 kg teller ikke på kvoten.  
o Alle felte elg skal registreres i fellingsstatistikken med reell alderskategori.  
 
 

 Andelen hanndyr i den samlede avskytingen skal være maks 55%. 
o For å oppnå legges det opp til at hodyr uten kalv skytes, uavhengig av alder. 

Slik vil avskytingen av 1,5 år hodyr øke, og kjønnsforholdet i avskytingen 
bedres.  

 
 Kalv kan skytes istedenfor eldre dyr 

 
Plan for årlig uttak av elg i planperioden: 

  Kalv – 35 % 
Hanndyr 1,5 
år og eldre– 
32,5 % 

Hodyr 1,5 år 
og eldre – 
32,5 % 

2018 22 19 19 
2019 21 20 19 
2020 21 19 20 

Totalt 64 58 58 
 
Vi søker om en tildeling med et minsteareal på 2 000 dekar – årlig 60 dyr og totalt for 
planperioden 180 dyr.   
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Organisering 
Bestandsplanen består av ett vald – Aremark Øst. Det enkelte års tildeling av kvoter og 
fordeling på jaktfelt fastsettes av bestandsplanstyret. Aremark øst er ansvarlig for å 
sammenkalle til felles møte i god tid før jaktstart. 

 

Tildeling av kvote 
Hovedprinsippet for tildeling skal være tellende areal, men styret kan fatte vedtak om avvik 
fra dette når forholdene tilsier at det bør differensieres. 

 

Valdet foretar videre fordeling mellom det enkelte jaktlag etter følgende prinsipper:  

Hvert jaktfelt får tildelt kvote for hele driftsplanperioden samlet. Jaktfeltene oppfordres til å 
ha en mest mulig jevn årlig avskyting, men har anledning til å variere kjønns- og 
alderssammensetningen i uttaket mellom år så lenge fordelingen i det totale uttaket i løpet 
av driftsplanperioden er overensstemmende med valdets målsetning. Jaktfeltene kan også 
variere antall dyr i uttaket mellom år med inntil 10 % av en jevn avskyting så lenge 
sluttsummen stemmer med tildelt kvote. 

Selv om kvoten tildeles jaktfeltene for hele driftsplanperioden samlet har styret anledning til 
å redusere kvotene underveis i perioden hvis dette er bestandsmessig fornuftig.  

 

Felling av skadegjørende elg  
Ved felling av skadegjørende elg skal fellingen alltid være godkjent av kommunen og skje i 
samsvar med forutsetningene i hjorteviltforskriften: 

 

a) Tillatelsen til å felle skadevilt på lagets kvote kan bare gis i perioden fra fellingstillatelsen 
er utstedt og fram til slutten på ordinær jakttid. 

 

b) Valdet må være tildelt fellingskvote samme år (dvs. må ha mottatt fellingstilsagn) 

 

c) Fellingstilsagn må være innløst. 
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d) Den skadelidte må være jaktberettiget i et jaktfelt som omfatter eller grenser til 
skadestedet. 

 

Når vilkårene er innfridd skal elgen felles av vedkommende jaktlag hvor skaden er forvoldt.  
Dyret som det er gitt fellingstillatelse på skal tas på kvoten til jaktlaget som feller dyret. 

 

Feilfelling 

Hvert enkelt jaktlag er ansvarlig for at uttaket av elg blir i samsvar med inngått 
avskytningsavtale. Eventuelle brudd som ikke kan rettes opp innenfor disse regler eller 
innenfor rammene i avskytningsavtalen med viltnemnda, skal svares for av jaktlaget som er 
årsak til bruddet. Av dette følger at det enkelte jaktlaget må svare for eventuelle sanksjoner 
eller annen reaksjon.  

 

a) Felling av flere dyr enn tillatt 

Dersom et jaktlag overskrider sin totalkvote siste år i planperioden, skal jaktleder straks 
varsle valdansvarlig.  Dersom det er siste år i driftsplanperioden og totalkvoten til valdet er 
overskredet, skal valdets leder straks varsle kommunen. Det laget som har felt dyret skal 
bære ansvar for sanksjoner og eventuell annen reaksjon. Dersom valdets totalkvote ikke er 
fylt, skal andre jaktlag gis mulighet til å ta dyret på sin kvote. 

 

b) Varsling og ettersøk av skadeskutt elg 

Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til 
hjorteviltforskriftens bestemmelser.  Jaktlagene er ansvarlig for at de har tilgang til godkjent 
ettersøkshund. 

 

Rapportering 

Under jakta skal det raskest mulig (samme dag) rapporteres til valdansvarlig / jaktleder i 
berørte nabolag dersom det skjer skadeskyting: 

Etter jakt og senest innen 3 dager etter siste jaktdag, skal jaktlagene sende følgende 
rapporter til valdansvarlig: 

a) Fullstendig fellingsrapport med oversikt over felte dyrs kjønn, aldersgruppe og 
slaktevekt vi settogskutt.no.   
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b) “Sett- elg” skjema - fullstendig utfylt via settogskutt.no.  

Valdansvarlig samordner rapportene og videresender samlerapport til kommunen 
(viltnemnda) innen gitte frister (10 dager etter siste ordinære jaktdag). 

Kontroll  

Viltnemnda gjennomfører kontroll av felte dyr og godkjenner nedklassifisering skriftlig. 

Styret skal informere jaktlagene ved innsamling av organer iverksatt av myndighetene.   
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Godkjenning av planen. 
Planen er godkjent av valdenes rettighetshavere, og signeres av valdets styreleder 
 
 
Aremark     __________________________________ 
 
 
 
________________________     

 Aremark Øst elgvald 

 v/ leder Thomas Gleng         

 

 

Kommunal godkjenning av planen 
Aremark kommune  har i sak ___________________ godkjent bestandsplan for 
Aremark Øst elgvald i henhold til hjorteviltforskriftens § 19. 
 
Dato ______________   Sign.______________________________ 
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Vedlegg 1: Avskytningsavtale 2018 – 2020  
På bakgrunn av den godkjente bestandsplan inngås følgende avskytingsavtale mellom 
Aremark Øst og Aremark kommune. 

1. Aremark Øst elgvald tildeles en kvote på 180 valgfrie dyr med hjemmel i Viltlovens 
forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 18. Tildelinga gjelder for planperioden 2018 – 
2020. 

2. Internt i elgvaldet tildeles disse dyrene følgende mellom årene: 
 

 Minimum 35 % kalv. 
 

 Maksimalt 32,5 % hanndyr 1,5 år og eldre 
 

 Maksimalt 32,5 % hunndyr 1,5 år og eldre 
 

 Andelen hanndyr i den samlede avskytingen skal være ca. 50 -55%. 
o Det etterstrebes omlag 50 – 55  % kjønnsfordeling i alle kategorier.  

 
Årlig fordeling av kvote: 
 

  Kalv – 35 % 
Hanndyr 1,5 
år og eldre– 
32,5 % 

Hodyr 1,5 år 
og eldre – 
32,5 % 

2018 22 19 19 
2019 21 20 19 
2020 21 19 20 

Totalt 64 58 58 
 

3. Kommunens viltansvarlige kan gjennomføre kontroll av felte dyr. 

4. Bestandsplanområdet forplikter seg til å levere inn fellingsoppgaver, sett-elg skjema 
til kommunen via settogskutt.no å følge opp organ-innsamlinger etter initiativ fra 
Miljødirektoratet, fylkeskommunen, fylkesmannen eller kommunen. 

 

5. Avtalen skrives i 2 eksemplarer, hvor valdet og kommunen får hvert sitt eksemplar. 
 

......................................... 

Sted /dato 

.........................................     ...................................... 

for valdet       for kommunen
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 Arkiv: K46 

Arkivsaksnr: 2018/393-2 

Saksbehandler:  Ann Kristin Halvorsrud 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 19/18 28.06.2018 

 

Godkjenning av bestandsplan for Ankerfjella elgvald 

 
Vedlegg 
1 Forvaltningsplan  Ankerfjella 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Ankerfjella elgvald søker om godkjenning av bestandsplan og avskytningsavtale for perioden 
2018 – 2020. Bestandsplanområdet har et samlet areal på 58 500 daa fordelt på 3 jaktfelt.  
 
Kommunen har et ansvar for at bestandsplanen har et visst innhold og er i tråd med de 
kommunale målsetningene jf Hjorteviltforskiftens §§ 15 og 16. 
 
Krav til bestandsplan i henhold til de kommunal målsetningene: 

- Evaluering av avskytingsresultat fra foregående planperiode i henhold til kommunale og 
egne målsettinger. 

- Utforme lokal målsetting for kommende planperiode. 
- Utarbeide bestandsplan for kommende planperiode basert på lokal målsetting, kommunal 

målsetting og gjeldende lovverk. 
- Pålegge jegere/rettighetshavere å gjennomføre ulike former for registreringer som – 

slaktevektregistrering, tanninsamling og Sett – elg mv. 
 
Viltnemnda har anbefalt tre-årig planperiode for å samordne rulleringen av bestandsplaner i 
elgregion øst. 
 
I Aremark kommune er det ved forskrift av 11.02.2016 vedtatt 2000 daa pr. elg som minsteareal. 
I henhold til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av 
fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. Vedtaket må 
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begrunnes i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling eller 
den skaden den påfører andre næringer eller andre ekstraordinære forhold. 
 
Etter Hjorteviltforskriftens § 16 skal kommunen i sammen med utstedelse av fellingstillatelsen 
informere om muligheten for overføring av et begrenset antall fellingstillatelser mellom år i 
perioden. I tidligere kommunale målsetninger var denne satt til 10 % av den årlige kvota,  
 
Planen er bygd opp med en måldel inndelt i biologiske, organisatoriske og økonomiske mål. 
Deretter er det en beskrivelse av bestandsområdet med bestandsdata med en evaluering av 
forrige planperiode. Dette munner ut i en plan for avskytning for kommende planperiode. Til 
slutt er det et kapittel vedrørende organisering.  
 
Avskytningsprofilen for forrige periode for Ankerfjella var 15 % ku (2 ½ år og eldre), 20 % 
okse (2 ½ år og eldre) og 65 % kalv/ungdyr. I 5 årsperioden ble det gitt årlig 25 
fellingstillatelser som ga et minsteareal på 2340 daa/elg. En oppsummering av avskytningen 
viser at det ble skutt 73,4 % kalv/ungdyr (47 % kalv), 7,8 % ku (2 ½ år og eldre) og 18,75 % 
okse (2 ½ år og eldre). Til sammen 64 dyr derav 58 % var hanndyr. Planområdet la lagt vekt på 
å spare produktive kuer. Inntrykket er at det er en relativ stabil og bærekraftig elgbestand og det 
bestrebes å ta ut små dyr. Ku-/okseforholdet er etter de lokale og kommunale målsetningene. 
Det vurderes til ikke å være store skader på skog og innmark.  
 
Det søkes for perioden om fellingstillatelse på 75 frie dyr som gir 25 dyr årlig og et minsteareal 
på 2340 daa/elg. Valdet ønsker å videreføre sin tidligere avskytningsstrategi som har gitt en 
stabil og produktiv elgbestand der kalveproduserende kuer har en lav avskytning. Det legges 
opp til følgende avskytning; minimum 50 % kalv, maksimalt 15 % ku 2 ½ år og eldre over 150 
kg og maksimalt 20 % okse 2 ½ år og eldre over 170 kg. Okser med 6, 7, 8 og 9 tagger er fredet 
og det skal kun skytes en okse med over 9 takker i året. Resterende 15 % blir ungdyr / 1 ½ år. 
 
Nedklassifisering av eldre dyr under 140 kg til ungdyr, ungdyr under 80 kg til kalv og kalv 
under 40 kg går som fallvilt.  
 
Ønsker å tilstrebe en noenlunde lik kjønnsmessig fordeling av kalv/ungdyrkvota. 
 
Valdet ønsker at feilfelling siste avtaleår skal rettes opp i første år i ny avskytningsavtale. 
 

Vurdering 
Aremark har totalt sett en relativ stabil, men ung elgbestand. Kjønnsfordeling er skjev med for 
få hanndyr og spesielt eldre okser. Elgbestanden innad i kommunen varier og en anser at det det 
vil være forskjellige mål og tiltak for de de fire elgvalda. En utfordring i hjorteviltforvaltningen 
er forholdet til ulveproblematikk. 
 
Ankerfjella elgvald har utarbeidet en grundig, oversiktlig og god plan med målsetninger og krav 
til plan i tråd med de kommunale målsetningene. Planen gir en vurdering av forrige plans 
avskytning og tiltak for å nå oppsatte mål.  
 
Det synes at det er en stabil elgbestand i valdet der kalveproduksjonen varierer noe fra år til år. 
Ku-/okseforholdet er rundt 2:1 og målsetningen om en lav kuavskytning gjennomføres. De har 
en høy avskytning på kalv og sparer på produksjonsdyra noe de vil fortsette med. I forhold til 
elgforvaltning i et ulverevir er dette også en god strategi i et utsatt område. Det er også positivt 
med en bevist strategi for å spare store dyr.  
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Overføringen av fellingstillatelser fra et år til et annet innen planperioden på maksimalt 10 % 
anbefaler en å godta med hjemmel i hjorteviltforskriftens § 18, men en anbefaler at feilfellinger 
skal rettes opp innenfor planperioden. 
 
Rådmannen anbefaler at omsøkt plan godkjennes, med endringen at feilfelling skal rettes opp 
innen planperioden og ikke i første år i neste avtaleperiode. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Aremark viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Ankerfjella for 

perioden 2018 – 2020 med hjemmel i § 16 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, med 
følgende endring: Feilfelling skal rettes opp innen planperioden og ikke i første år i neste 
avtaleperiode. 

2. Ankerfjella elgvald gis med hjemmel i § 18 i forskrift om forvaltning av hjortevilt en 
fellingstillatelse på 75 frie dyr for bestandsplanperioden 2018 – 2020 i henhold til 
bestandsplanen.  

3. Bestandsplanområdet kan årlig og etter sin vurdering, overføre maksimalt 10 % kvote til 
neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote bort.  

4. Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke av tildelt kvote. 
5. «Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 

06.02.2018 i sak 5/18 legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen.  
6. Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom 

arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig 
uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig 
planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.  

7. Viltnemnda anbefaler at valdet utarbeides en svært kortfattet versjon av planen som gis 
til jaktlag/jegerne for en større forståelse for avskytningen. 
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BESTANDSPLAN FOR ANKERFJELLA 
ELGVALD 

AREMARK KOMMUNE 
 

2018 – tom 2020 

 
 

                                      Grunneiere i Ankerfjella, Aremark 
 
  Sund Nord:   Inger Johanne Gabrielsen 
  Sund Syd:   Christian Anker-Rasch 
  Holmegild:   Ole Fr. Anker-Rasch 
  Lundsneset:  Ole Fr. Anker-Rasch 
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Forord 
 
 
Dette er en plan for elgforvaltningen for Ankerfjella, Aremark, for treårsperioden 2018 
– tom. 2020. Planen er utarbeidet av i de tre jaktområdene. I all hovedsak tar planen 
for seg en gjennomgang og evaluering av bestanden samt en plan for fremtidig 
avskytning.  
 
Oslo,  10. mai 2018 
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1. Planområdets avgrensning og størrelse 
 
Planområdets yttergrenser er: 
 
Mot vest: Halden (kommunegrensen) 
 
Mot nord: Aspern  
 
Mot øst: Riksgrensen  
 
Mot sør: Boksjøene 
 
Den nåværende jaktfeltinndeling i valdet følger eiendomsgrensene til følgende 4 
eiendommer: 
 
 1. Sund Nord 
 2. Sund Syd 
 3. Holmegild + Lundsneset 
  
 
Området utgjør en del av elgregion Øst i Østfold i Fylkesmannens regioninndeling av 
kommunene. Fylket er delt i to regioner - øst og vest for Glomma. 
 
Tellende areal for driftsplanområdet (valdet) er 58.500 dekar.  
 
Område Areal daa % Andel Jaktleder Grunneier 
Holmegild + Lundsneset 28600 49 % Peder Anker-Rasch Ole Anker-Rasch 
Sund Nord 18200 31 % Inger Johanne A.R Gabrielsen Inger Johanne A.R Gabrielsen 
Sund Syd 11700 20 % Christian Anker-Rasch Christian Anker-Rasch 
Totalt 58500       

  
Ettersom Holmegild og Lundsneset er det største området er Peder Anker-Rasch 
ansvarlig for valdet. 
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2. Planperiode 
 
Planen gjelder for 3- års periode fom. 2018- tom 2020.   
 
 
3. Mål for elgforvaltningen 
 
Biologisk: 
 

• Avskytingen skal verne om de mest produktive dyrene og dermed skal 
avskytningen av ungdyr og kalv være minimum 70 %.  
 

• Maksimum 30 % av avskytningen skal være 2 ½ eller eldre og skal gjøres på 
best mulig måte slik at:  
 

o Ku/okse forholder ikke overstiger 2:1 målt ved sett-elg skjema 
o Det legges til rette for at det skal kunne felles mer enn 5 okser årlig 

med mer enn 9 tagger i kommunen.  
 

• Dermed skal det i valdet ikke skytes okser med 6, 7, 8- eller 9 tagger. Det skal 
ikke skytes mer enn én okse med 10 tagger eller mer i valdet pr. år. Det blir 
dermed viktig med god kommunikasjon mellom valdene.  Det skal maksimalt 
felles 20% okser i planperioden. 

 
• En forsiktig ku-avskytning (maksimalt 15 %) som skal gi en god andel kuer i 

høy-produktiv alder (6 - 7 år). 
 
 

• Ta bevisst ut små og/eller eldre kuer for å få best mulig produksjonsdyr i 
bestanden. 
 

• Gjennomsnittlig slaktevekt i planperioden skal ikke synke, målt i ungdyr på 1 ½ 
år, over tre år, i forhold til perioden 2013-2017.  
 

• Området er til tider utsatt for predasjon fra ulven. Vi ser ofte spor og avføring 
av ulv, og den observeres også jevnlig. Ettersom en ulveflokk kan ta alt fra 
120-160 elg i året, kan det gå hardt utover elgstammen i Ankerfjella og omegn. 
Vi vil fortløpende revurdere planen hvis predasjonen fra ulven vil bli for intens.   

 
• Alle felte dyr skal veies og tenner på dyr over 1 ½ skal samles inn.   
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Organisatorisk: 
 

• Jaktrettshaverne har nå etter hvert fått et større ansvar og innflytelse på 
elgforvaltningen i tråd med handlingsplan for hjortevilt og målsettinger om lokal 
forvaltning. 

 
• Etablere et samarbeidsorgan som skal stå for gjennomføring av planen. 

 
• Tanninnsamling, veiing av elg, sett-elg og skutt elg vil den enkelte jaktleder ha 

ansvar for. All statistikk sendes til valdleder.  
 
 
Økonomisk (tas hånd om av den enkelte jaktrettshaver): 
 

• En riktig og rettferdig fordeling av verdiene som elgressursen representerer.  
Elgen er en del av inntektsgrunnlaget for grunneierne og avkastningen må 
optimaliseres ut fra leveområdets bæreevne og skader på jordbruk og skog, 
samt trafikale forhold. 

• Arbeide for å oppnå kompensasjon som følge av utviklingen av 
rovdyrbestanden og rovdyrforvaltningen.  
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4. Bestandsdata 
 
4.1 Arealbruk og ernæring 
 

• Elgbestanden i Aremark kommune er også direkte avhengig av 
bestandsutviklingen i naboområdene. 

• Generelt bruker eldre okser større arealer enn kuer. 
• Løv fra selje, rogn, bringebær og vier foretrekkes som sommerføde. Det 

beites også mye på bjørk m.m. Blåbærlyng er en viktig beiteplante og 
denne beites i stor grad om høsten. Vinterstid går elgen over på kvistbeite 
som bl.a. består av bjørk, vier, rogn, einer og furu. 

 
4.2. Skader på skog og innmark 
 
I perioder er det registrert en del beiteskader på skogen, og i noen få områder kan 
elg-beiting på innmark betegnes som problem. Tidlig på 1980-tallet var elgbestanden 
spesielt stor og dette førte til stort beitepress spesielt på furuforyngelsen.  
 
Beiteutnyttelsen skal ikke overstige 65 % av siste års skuddproduksjon på prefererte 
beitearter og 20 % av årlig kvistproduksjon på furu. Det er ønskelig å holde 
beiteskadene på et lavest mulig nivå mtp at erstatningsordninger for beiteskader ikke 
er aktuelt. Innsatsen skal rettes mot forebyggende tiltak. Hovedprinsippet bør derfor 
være at bestandsstørrelsen tilpasses skadepresset, samt at man gjennomfører 
skogskjøtseltiltak tilpasset viltet. Kommunen har inntil annet blir bestemt ansvaret for 
beitetakseringen.  
 
Beiteskader er ikke er stort problem innenfor valdet per 2018.  
 
4.3 Trafikkdrept elg 
 
Den kommunale målsetningen for trafikkdrept elg er at denne ikke skal overstige 5% 
av tildelt kvote i planperioden på 3 år. En kollisjon med elg er kostnadsberegnet til 
gjennomsnittlig kr. 200.000. Det har ikke blitt registret trafikkdrept elg i elgvaldet i 
foregående periode. I Aremark kommune ble det, i følge SSB, påkjørt totalt syv elger 
av bil i foregående periode. Dermed er dette foreløpig ikke noe problem for hverken 
valdet eller kommunen.  
 
4.4 Ulv og elg 
 
I Østfold/Akershus finnes det flere reproduserende ulveflokker som lever dels i 
grenseområdene mellom Norge og Sverige, men også i sentrale og vestre  Østfold.  
 
Elg sammen med rådyr utgjør den viktigste ernæringen til disse dyrene. Hvilket 
byttedyr ulven velger avhenger av hvilke dyr som finnes i området. Det er sannsynlig 
at ulven velger rådyr framfor elg hvis det finnes store nok mengder av denne arten. I 
Ankerfjella vil elg være ulvens primærkilde for føde og dermed kan stammen bli 
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betydelig redusert hvis en ulveflokk oppholder seg i området over lengre tid. 
Forsikring har vist at en ulveflokk kan tar ca. 120-160 elg innenfor sitt revir. Ulven 
oppholder seg regelmessig innenfor valdet og har blitt observert gjentatte ganger i 
forrige planperiode, både innenfor- og utenfor jakttiden.  
 
Dersom det blir funnet kadaver etter ulvedrept elg i driftsplanområdet, bør man 
vurdere å redusere kvotene tilsvarende. Ved store tap bør man vurdere om 
avskytningen på kalvene/ungdyrene bør reduseres spesielt.   
 
Det er gjort flere observasjoner av ulv innenfor valdet de senere årene. 
 
 
4.5 Bestandsutvikling i Aremark 
 
I denne delen av planen fortas det en vurdering av elgbestanden målt ved sett-
elg/jaktdager og i absolutte tall. Først ser vi hvert område individuelt for så å 
summere opp med statistikk for hele valdet.  

 
 
I forrige planperiode ble det observert i gjennomsnitt 0,75 elg per jaktverk på 
Holmegild og Lundsneset. Det har vært stabilt over perioden. Holmegild jaktlag har 
arealer tilknyttet til bebyggelse og dyrket mark. Det er naturlig at det oppholder seg 
mer elg her enn i de andre områdene. I tilknytning til bebyggelse er også ulven 
mindre tilstedeværende som kan være grunnen til flere observerte elg.  
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Sund syd har ikke terreng tilknyttet til dyrket mark og er mer utsatt for ulvens 
predasjon ettersom eiendommen ligger lengre unna bebyggelse. Bestanden har visst 
en positiv utvikling gjennom perioden fra 0,43 i starten av perioden til 0,5 i slutten av 
perioden. Snittet for perioden var 0,44 observerte elg pr. jegerverk.  

 
 
 
Sund Nord har også hatt en positiv utvikling gjennom perioden med en total vekst på 
36% i observerte elg pr. jegerverk i perioden. Det absolutte tallet er mye lavere enn 
de to andre områdene grunnet et betydelig større antall jegere. I Sund Syd bedrives 
posteringsjakt i større grad enn de andre områdene som gjør at det observeres færre 
elg pr. jegerverk enn de andre områdene. Gjennomsnittet i dette området var på 0,25 
elg pr. jegerverk, mot 0,39 for hele valdet.  
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Sett under ett har valdet sett en stigende trend i antall observerte elg/jegerverk 
gjennom perioden. Det ble gjort fler ulveobservasjoner i starten av perioden og færre 
i slutten. Dette kan forklare den stigende trenden. Gjennom perioden (og forrige) har 
det blitt bedrevet fornuftig forvaltning av ressursene som vi begynner å se resultatet 
av. Det er verdt å legge merke til at 2017 var det det første året med nye og lengre 
jakttider. Dette kan forklare noe av det høye antall observerte og felte dyr i 2017.  
 
 
 

 
  
I sum har antall elg observert både i forhold til antall jaktverk og absolutte tall utviklet 
seg i riktig retning. Dette er takket være fornuftig avskytning og noe mindre ulv enn 
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forrige planperiode. Ulven kan komme tilbake for fullt når som helst og vi er derfor 
avhengige av å kunne evaluere/endre kvotene fortløpende.  
 
Antall sette elg i perioden har vært relativ stabil mellom de forskjellige typer elg. Det 
er blitt observert et høyt antall enslige kuer, men dette kan være grunnet høy 
kalveskyting og dette er det letteste byttet for ulven. Vi har vært strenge på ku 
skytning og dette kommer vi til å fortsette med.  
 
Sett Elg Okse Ku uten kalv Ku med 1 kalv Ku med 2 kalver Kalv Ukjent Totalt 

2013 17 19 16 1 18 21 92 
2014 10 15 11 4 13 11 64 
2015 19 7 13 4 22 19 84 
2016 20 19 14 2 18 11 84 
2017 18 23 15 4 25 22 107 
Totalt 84 83 69 15 96 84   

 
 
Forholdet mellom observert Ku/Okse var I gjennomsnittet 2x gjennom perioden. For å 
sikre at 80-90 % av kunene bedekkes i første brunsten bør ku-okse-forholdet være 
1,5-1,7x i bestander med lavt innslag av store okser. Har området  store okser 
tilstede kan forholdet ligge opp mot 2x. Gitt forvaltningen i forrige planperiode er det 
stor sannsynlighet at det er større okser innenfor valdet. I kommunesens nye 
målsetninger ønsker man at dette froholdet skal holdes på 2:1. i gjennomsnitt så har 
vi ligget rundt det målsatte tallet og dermed er det liten grunn til å gjøre noe drastisk 
med avskytningen.    

 
 
 
4.6 Valdets erfaringer i perioden 2013-2017 
 
I løpet av disse fem årene var resultatet som følger: 
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Det ble totalt felt 64 elg i planperioden. Det ble skutt i snitt 12.8 elg pr. år i forrige 
planperiode. Dette er opp fra 11.25 elg pr. år fra planperioden som gjaldt 2009-2012. 
Dermed har avskytningen tatt seg opp ila perioden, spesielt i 2017 (første år med jakt 
t.o.m 23. desember, som kan forklare mye av endingen). Vi har erfart en positiv 
utvikling av bestanden gjennom planperioden, både når det kommer til sett og skutt 
elg.   
 

 
 
I forkant av forrige planperiode ble det besluttet å skyte maksimalt 20% okse, og 
fasiten endte på 18.75%. Det har vært observert et sunt antall okser, og mange har 
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blitt spart grunnet avskytningsregelen. Vi har vært særdeles konservative når det 
kommer til avskytningen av ku. I løpet av planperioden skjøt vi 7,8 % ku. Det skulle i 
utgangspunktet ikke skytes kuer, men det skulle benyttes skjønn ift. kuas tilstand og 
mulighet for videre produktivitet. Vi har skutt 73.44 % ungdyr i perioden som kan 
anses som anstendig. Målet for planperioden lå på minimum 65 % og vi er dermed 
godt innenfor. Tallet har variert noe gjennom perioden, men totalen viser et 
gjennomsnitt godt over 70 %.  
 
De siste årene har bestanden i det store og hele vært stigende – og tilbakegangen 
fra 2009-2013 har stoppet opp. Generelt kan man si at det er noe tettere elgbestand i 
de områdene som er nære landbruksareal. Det gjelder primært de nordlige delene av 
valdet. Vi har de siste to perioder drevet en fornuftig forvaltning som har ledet til 
mange kalvebærende produksjonsdyr.  
 
 
Slaktevekter har holdt seg stabile gjennom perioden.  
 
 
 
4.7 Sammenfatning 
 
På 1970-tallet var det en kraftig økning i elgbestanden på landsbasis og også i 
Østfold. I planområdet hadde man en topp i elgtetthet og avskytning i slutten på 
1970-tallet og tidlig på 1980-tallet. 
 
Deretter ble bestanden redusert i en periode før det igjen ble en vekst frem mot 1992 
for så å synke igjen frem mot 1997. Deretter var det en stabilisering i en kort periode 
før bestanden nok en gang ble noe redusert. Vår erfaring er at man nå har en mer 
stabil stamme som bærer frukter av en fornuftig beskatning. Vi beregner bestanden til 
ca. 100-130 elg før jakten.  
 
 
5. Avskyting i planperioden (2018-tom 2020) 
 
Ved valg av avskytningsstrategi legges følgende forhold til grunn: 
 
Bestandsstruktur: 
 

• Man ønsker å ta vare på kalveproduserende kyr, og ha en lav avskytning 
på eldre kyr. Videre ønsker man å ta ut voksne hunndyr av liten vekst 
fremfor å ta ut de beste produksjonsdyrene. Valdet vil i forkant av hver 
jaktsesong avgjøre om det i det hele tatt skal tillates skyting av kuer eller 
ikke. 

 
• Tvillingførende ku bør vernes spesielt i planperioden. 
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• Man ønsker å være forsiktig i uttak av eldre okser. Med mindre valdet 
bestemmer noe annet, skal det i planperioden ikke være tillatt å skyte 
okser med 6,7,8 og 9 tagger. Det skal kun skytes én okse over 9 tagger i 
hele valdet hvert år. Dette betyr at samarbeidet mellom valdene må bli 
bedre. Hvert jaktområde har kun mulighet til å skyte én slik okse ila. 
planperioden.  
 

• Kvoten som tas ut vil dermed i det vesentlige bestå av kalver, ungdyr og 
eldre dyr (fortrinnsvis okser) under gitte vektgrenser.   

 
 
Regler for klassifisering: Eldre dyr under 140 kg kan nedklassifiseres til ungdyr. 
Ungdyr under 80 kg kan nedklassifiseres til kalv og kalver under 40 kg kan 
nedklasseres til fallvilt. Dette gjøres ved å ringe til kontaktpersonen vår i viltnemda.  
 
Bestandsstørrelse: 
 
Man ønsker å ha en høstbestand før jakt i størrelsesorden 100-130 dyr hvor man tar 
ut den årlige produksjonen som vil ligge rundt 25 dyr når trafikkdrepte dyr m.m. er 
trukket i fra. Dette tilsvarer noenlunde nivået på dagens elgbestand. 
 
Når den årlige kvoten skal fastsettes bør man imidlertid ta hensyn til: 
 
-   Eventuelle endringer i skadesituasjonen for skog og innmark 
-   Antall funnet rovdyrdrepte elg 
- Rovdyr aktivitet basert på observasjoner. 
-   Irregulær avgang 
 
 
Fordelingen i planen foreslås innledningsvis satt til: 
 

• Maksimalt 15% ku 2 1/2 år og eldre over 150 kg 
• Maksimalt 20% okse 2 1/2 år og eldre over 170 kg 
• Minimum 70% kalv/ungdyr samt eldre ku/eldre okse under vektgrensene. 
• Minimum 70% av ungdyr kvoten skal være kalv. Dvs. At minimum 50% av 

det totale uttaket skal være kalv. Dette er kun et minimum, og ideelt skal 
det ligge høyere. Dette er for å hensynta de forskjellige jaktformene innad i 
valdet.  

 
Man skal tilstrebe en noenlunde lik kjønnsmessig fordeling av kalv/ungdyrkvoten. 
 
Valdet ønsker for neste planperiode å opprettholde tildelingen på 25 dyr pr. år, men 
vil ikke fordele hele kvoten før jaktstart. Valdet vil i forkant av jakten avgjøre om man 
skal redusere kvoten. Observasjoner og spor etter ulv vil være vesentlig faktor ift. 
kvotebestemmelsen hvert år. Vi vil også vektlegge observasjoner av elg både fysisk 
og på viltkameraer ila. sommeren og tidlig høst når kvoten internt i valdet settes.   
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6. Organisering 
 
 
6.1 Rettighetshaverne 
 
Planområdet er et samarbeid mellom grunneierne på sydsiden av Aspern.  
Grunneierne utarbeider sammen planer for elgforvaltningen og velger medlemmer til 
et samarbeidsorgan som skal styre planområdet. 
 
 
6.2 Styret for Ankerfjella elgvald 
 
Valdet ledes av et styre bestående av 1 representant for hver av de 3 jaktlags-
områdene. Styret velger internt en valdleder. 
 
Styrets hovedfunksjon er å være kontaktorgan for jaktrettshaverne mot kommunen 
(viltnemda).  Dette innebærer å sette opp og inngå avskytningsavtale med 
kommunen med bakgrunn i godkjent plan, samt å rapportere resultatene av jakten.  
 
Etter fastsatte regler (pkt.7), skal Styret fordele kvoten mellom jaktfeltene innen 
valdet og holde jaktlagene orientert om arbeidet. 
 
Styret kan også representere rettighetshaverne dersom det bygges opp et større 
regionssamarbeid om elgforvaltning med nabokommunene. 
 
Det lages egne vedtekter for samarbeidsorganet som beskriver formål, arbeidsfelt, 
styrets sammensetning, inn- og utmelding m.m. (Vedlegg 1). 
 
 
 
6.3 Kommunen (offentlig part) 
 
Kommunen skal godkjenne planen.  
 
 
7. Interne regler for planområdet 
 
Det enkelte jaktlag er forpliktet overfor sin kontraktspart/medlem i valdet i.h.t til 
gjeldende plan.   
 
7.1 Deling av fellingskvoten/ årlig kvote 
 
Det er styret for Ankerfjella elgvald som fatter vedtak om deling av fellingskvoten 
mellom jaktfeltene. Kvoten skal i hovedprinsippet fordeles med bakgrunn i tellende 
areal, samt sett-elg og felt elg foregående år.  Styret kan fatte vedtak om avvik fra 
hovedprinsippet når en eller flere av nedennevnte forutsetninger er til stede: 
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a) Jaktlag/Jaktfelt  som de to foregående år ikke har overholdt forutsetningene i 
 avskytningen med hensyn til kjønns- og aldersfordeling eller antall felte dyr 
b) Dersom det innenfor et eller flere områder dokumenteres uakseptable skader 
 på skog og innmark 
 
c) Dersom det skjer endringer i elgtettheten innen området, synliggjort gjennom
 «sett elg»-registreringer, fellingsstatistikk eller andre forhold. 
 
Slike vedtak krever minimum 2/3 flertall i styret. 
 
7.2 Felling av skadegjørende elg 
 
Styret kan fatte vedtak om at deler av kvoten kan holdes tilbake til felling av skade-
gjørende elg. Ved felling av skadegjørende elg skal fellingen alltid være godkjent av 
kommunen og skje i samsvar med forutsetningene i hjorteviltforskriften: 
 
Når vilkårene er innfridd skal elgen felles av vedkommende jaktlag hvor skaden er 
forvoldt.  Dyret som det er gitt fellingstillatelse på skal tas på kvoten til jaktlaget som 
feller dyret. 
 
7.3 Feilfelling 
 
Dette er et forhold mellom det enkelte jaktlag og valdet. Feilfelling blir behandlet av 
styret i Valdet. 
 
a) Felling av flere dyr enn tillatt 
 
Dersom et jaktlag feller flere dyr enn tildelt, skal jaktleder straks varsle  
oppsyn/valdansvarlig.  Dersom totalkvoten til valdet er overskredet, skal valdets leder 
straks varsle kommunen.  Det laget som har felt dyret skal bære ansvar for bøter og  
eventuell annen straff.  Dersom valdets totalkvote ikke er fylt, skal andre jaktlag gis 
mulighet til å ta dyret på sin kvote. 
 
b) Feilfelling siste avtaleår 
 
Feilfelling i siste avtaleår skal rettes opp i første år i ny avskytingsavtale. 
 
c) Varsling og ettersøk av skadeskutt elg 
 
Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold 
til hvorteviltforskriftens bestemmelser. Jaktlagene er ansvarlig for at de har tilgang til 
godkjent ettersøkshund. 
 
7.4 Rapportering 
 
Under jakta skal det raskets mulig (samme dag) rapporteres til valdansvarlig/ 
jaktleder i berørte nabolag dersom det skjer skadeskyting. 
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Etter jakt og senest innen 5 dager etter siste jaktdag, skal jaktlagene sende følgende 
rapporter til valdansvarlig: 
 
a) Fullstendig fellingsrapport med oversikt over felte dyrs kjønn, aldersgruppe 
 og slaktevekt.  
b) «Sett-elg» skjema - fullstendig utfylt. 
 
Valdansvarlig samordner rapportene og videresender samlerapport til kommunen 
innen gitte frister (p.t 10 dager etter siste ordinære jaktdag). 
 
Felte elg (kjønn og alder) skal meldes på SMS til valdleder samme dag som felling 
skjer. Dette gjøres på SMS til Peder Anker-Rasch på tlfnr: 99480535.  
 
7.5 Kontroll 
 
Kontroll av felte dyr kan gjøres av oppsyn/valdet.  Hvert enkelt jaktlag har ansvaret 
for at alle felte dyr veies og tennene på eldre dyr tas vare på og sendes inn.  
 
 
 
 
Oslo, 10. mai. 2018 
 
 
 
     .............................................. 

     For Ankerfjella Jaktvald 
       Peder Anker-Rasch 
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Godkjenning av bestandsplan for Vestfjella elgvald 2018 - 2020 

 
Vedlegg 
1 Vestfjella Elgvald Bestandsplan 2018 - 2020 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vestfjella elgvald søker om godkjenning av bestandsplan og avskytningsavtale for perioden 
2018 – 2020. Bestandsplanområdet har et samlet areal på 60 500 daa.  
 
Kommunen har et ansvar for at bestandsplanen har et visst innhold og er i tråd med de 
kommunale målsetningene jf Hjorteviltforskriftens §§ 15 og 16. 
 
Krav til bestandsplan i henhold til de kommunal målsetningene: 

- Evaluering av avskytingsresultat fra foregående planperiode i henhold til kommunale og 
egne målsettinger. 

- Utforme lokal målsetting for kommende planperiode. 
- Utarbeide bestandsplan for kommende planperiode basert på lokal målsetting, kommunal 

målsetting og gjeldende lovverk. 
- Pålegge jegere/rettighetshavere å gjennomføre ulike former for registreringer som – 

slaktevektregistrering, tanninsamling og Sett-elg mv. 
 
Viltnemnda har anbefalt tre-årig planperiode for å samordne rulleringen av bestandsplaner i 
elgregion øst. 
 
I Aremark kommune er det ved forskrift av 11.02.2016 vedtatt 2000 daa pr. elg som minsteareal. 
I henhold til § 7 i forskrift om Forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av 
fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. Vedtaket må 
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begrunnes i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling eller 
den skaden den påfører andre næringer eller andre ekstraordinære forhold. 
 
Etter Hjorteviltforskriftens § 16 skal kommunen i sammen med utstedelse av fellingstillatelsen 
informere om muligheten for overføring av et begrenset antall fellingstillatelser mellom år i 
perioden. I tidligere kommunale målsetninger var denne satt til 10 % av den årlige kvota. 
 
Planen er bygd opp med en måldel med overordnede mål og delmål. Deretter er det en 
evaluering av forrige planperiode før det legges fram en plan for avskytning i kommende 
planperiode. Til slutt er det et kapittel vedrørende organisering.  
 
Avskytningsprofilen for forrige periode for Vestfjella elgvald var 15 % ku (2 ½ år og eldre), 15 
% okse (2 ½ år og eldre) og 70 % kalv/ungdyr. I 5 årsperioden ble det søkt om 150 
fellingstillatelser som ga et minsteareal på 2016 daa/elg. En oppsummering av avskytningen 
viser at det ble skutt 73 % kalv/ungdyr, 11 % ku (2 ½ år og eldre) og 16 % okse (2 ½ år og 
eldre). Til sammen 118 dyr derav 67 % var hanndyr. Inntrykket er at det er en relativ stabil 
elgbestand med en god produksjon. Ku-/okseforholdet er bra og etter målsetningene lokalt og 
kommunalt.  
 
Det søkes for perioden om fellingstillatelse på 90 frie dyr som gir 30 dyr årlig og et minsteareal 
på 2016 daa/elg. Valdet legger opp til en høy produksjon av kalv for å ha et høyt potensielt 
overskudd og for å øke alderen i bestanden. For å spare produktive kuer skal en spare enkeltkalv 
og bare skyte en kalv fra tvillingkua. Det legges opp til følgende avskytning for å nå 
måloppnåelsen; minimum 30 % kalv, 40 % ungdyr, maksimalt 15,5 % hanndyr 2 ½ år og eldre 
og maksimalt 14,5 % hunndyr 2 ½ år og eldre. Kalveførende kuer skal vernes og kun en av 
tvillingkalvene skytes for å merke kua.  
 
Nedklassifisering gjelder kun kalv under 40 kg som går som fallvilt.  
 
Andelen hanndyr skal maksimalt være 55%. 
 
Valdet ønsker at feilfelling siste avtaleår skal rettes opp i første år i ny avskytningsavtale. 
 

Vurdering 
Aremark har totalt sett en relativ stabil, men ung elgbestand. Kjønnsfordeling er skjev med for 
få hanndyr og spesielt eldre okser. Elgbestanden innad i kommunen varier og en anser at det det 
vil være forskjellige mål og tiltak for de de fire elgvalda. En utfordring i hjorteviltforvaltningen 
er forholdet til ulveproblematikk. 
 
Vestfjella elgvald har utarbeidet en enkel, oversiktlig og strukturert plan med målsetninger og 
krav til plan i tråd med de kommunale målsetningene. Planen gir en vurdering av forrige plans 
avskytning og tiltak for å nå oppsatte mål.  
 
Avskytningsprofilen i kommende periode er tilnærmet lik den forrige, men kalv er nå spesifisert. 
I forhold til forrige plan ønsker de et høyere vern av de produktive kuene ved kun å skyte en 
kalv fra tvillingkua. Andelen kuer med kalv er god, samt at ku-/okseforholdet er etter 
målsetningen lokalt og kommunalt. Dette gir en god produksjon. 
 
Overføringen av fellingstillatelser fra et år til et annet innen planperioden på maksimalt 10 % 
anbefaler en å godta med hjemmel i hjorteviltforskriftens § 18, men rådmannen anbefaler at 
feilfellinger skal rettes opp innenfor planperioden. 
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Rådmannen anbefaler at omsøkt plan godkjennes, med endringen at feilfelling skal rettes opp 
innen planperioden og ikke i første år i neste avtaleperiode. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Aremark viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Vestfjella 

elgvald for perioden 2018 – 2020 med hjemmel i § 16 i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, med følgende endring: Feilfelling skal rettes opp innen planperioden og ikke i 
første år i neste avtaleperiode 

2. Vestfjella elgvald gis med hjemmel i § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt en 
fellingstillatelse på 90 frie dyr for bestandsplanperioden 2018 – 2020 i henhold til 
bestandsplanen.  

3. Bestandsplanområdet kan årlig og etter sin vurdering, overføre maksimalt 10 % kvote til 
neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote bort.  

4. Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke av tildelt kvote. 
5. «Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 

06.02.2018 i sak 5/18 legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen.  
6. Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom 

arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig 
uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig 
planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.  

7. viltnemnda anbefaler at valdet utarbeide en svært kortfattet versjon av planen som gis til 
jaktlag/jegerne for å gi en større forståelse for avskytningen. 
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Bestandsplan for Vestfjella elgvald i 
perioden 2018-2020. 
 

 

 

Styret i Vestfjella elgvald 

Planen ført i pennen av Pål Sindre Svae – Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold.  
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Bestandsplanens avgrensning og areal. 
Driftsplanområdets yttergrenser er: 
Mot vest: Halden, Rakkestad 
Mot nord: Marker/Øymarksjøen 
Mot øst: Haldenvassdraget 
Mot sør: (Kvisler jaktlag), Tromop, Skotsberg, Aarbu og Kvisler eiendommer. 
 
Bestandsplanen/valdet har et samlet areal på 60 500 dekar.  

Planperiode. 
Planen gjelder for 3-årsperioden 2018-2020, med mindre det i planperioden skulle inntreffe 

uforutsette hendelser som gjør en revisjon nødvendig. 

 

Målsetninger 

Overordnet målsetting 

Vestfjella elgvalds overordnede målsetning er å opprettholde en biologisk sunn elgstamme 

som er bærekraftig i forhold til beitegrunnlag og artsmangfold og som minimaliserer 

konflikter med trafikk, jord-/ skogbruk og friluftsliv.  

Elgen skal forvaltes til beste for verdiskapningen i landbruksnæringen og lokale 

rettighetsinteresser og jakt.  

Delmålsettinger 

- Vestfjella Elgvald ønsker en stabil elgstamme for inneværende driftsperiode 2018 – 

2020.  

- Opprettholde en høy kalveproduksjon i bestanden.  

o Dette ønskes gjennomført ved å øke alderen i bestanden ytterligere gjennom 

økt andel kalv i avskytingen.  

- Øke andelen stor okse, som ett ledd i økning av alderen.  

- Opprettholde ku/okse forhold på om lag 2:1 i forhold til sett elg. 

- Gjennomsnittlig slaktevekt skal ikke synke i perioden. 

- Beiteutnyttelsen skal i gjennomsnitt ikke overstige 35% av årlig kvistproduksjon på 

furu eller 35% av siste års skuddproduksjon på ROS-artene. 
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Vurdering av bestand i forrige planperiode (2013-2017) 

Sett elg 

Parameter Verdi 
Sett elg pr. jegerdagsverk 0,32 

Sett ku pr. okse 1,74 

Sett kalv pr. ku 0,84 

Sett kalv pr. kalvku 1,3 

 

Avskyting forrige planperiode 

  Avskyting  Andel Planlagt i perioden 
Kukalv 9 

73,0 % 70 % ungdyr/kalv 
Oksekalv 24 

Ku 1 ½ 17 

Okse 1 ½ 36 

KU 2 ½ 13 11,0 % 15 % 

Okse 2 ½ 19 16,0 % 15 % 

Sum felte dyr 118 100,0 % 100 % 

Andel 
hanndyr 

67 % 
    

 

Elgbestanden virker nå til å være relativt stabil, og «har kommet seg» etter perioden med 

ulverevir. Observasjonene i valdet er stabile, både sett elg per jegerdag og kalveratene. Alle 

disse parameterne er gode, og produksjonen i bestanden er meget god. Slaktevektene er 

relativt stabile, men på grunn av få dyr i hver kategori svinger de noe mellom årene. Siste 

fem år er følgende gjennomsnitt: 

- Kalv (begge kjønn samlet): 68 kg 

- Hanndyr 1,5 år: 145 kg 

- Hunndyr 1,5 år: 132 kg. 
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Avskytning i planperioden (2018 – 2020) 
Valdet ønsker en stabil avskyting gjennom planperioden, og dette ønskes gjort ved å holde 

en høy avskytingsandel på unge dyr. Det er et ønske om å opprettholde en høy produksjon 

av kalv, for slik å ha et høyt potensielt overskudd.   

For å spare produktive kuer skal jaktlagene spare ku med enkeltkalv og bare skyte 1 kalv fra 

ku med tvillingkalv.  

Det skal årlig skytes inntil 30 dyr, og det søkes derfor om en kvote på samlet 90 frie dyr for 

kommende planperiode. 

 For å oppnå målsetningene med elgstammen legger bestandsplanområdet opp til følgende 

fordeling av avskyting i forhold til kjønn og alder: 

• Minimum 70 % kalv/ungdyr av skutte dyr  
o Minimum 30 % av totalt skutte dyr skal være kalv 

 

• Maksimalt 15,5 % hanndyr 2,5 år og eldre 
 

• Maksimalt 14,5 % hodyr 2,5 år og eldre 
o Kun ku uten kalv skytes 
o Kun en av tvillingkalvene skytes for å sikre merkelapp.  
 
 

• Nedskriving 
o Kalv under 40 kg teller ikke på kvoten.  
o Alle felte elg skal registreres i fellingsstatistikken med reell alderskategori.  
 
 

• Andelen hanndyr i den samlede avskytingen skal være maks 55%. 
 

• Kalv og ungdyr kan skytes istedenfor eldre dyr 
 
Plan for årlig uttak av elg i planperioden: 

  
Kalv 

(30 %) 
Ungdyr 
 (40%) 

Hanndyr 2,5 
år og eldre– 
15,5 % 

Hodyr 2,5 år 
og eldre – 
14,5 % 

2018 9 12 5 4 

2019 9 12 5 4 

2020 9 12 4 5 

Totalt 27 36 14 13 

 
Vi søker om en tildeling med et minsteareal på 2 000 dekar – årlig 30 dyr og totalt for 

planperioden 90 dyr.   
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Organisering 
1.1 Rettighetshaverne 
Driftsplanområdet er et samarbeid mellom grunneierne på vestsiden av Aremarksjøen. 
Grunneierorganisasjonene og organiserte jaktrettshavere har utarbeidet foreliggende og 
utarbeider eventuelt kommende driftsplaner for elg og velger medlemmer til et 
samarbeidsorgan som skal styre bestandsplanområdet. 
 
1.2 Styret for Vestfjella elgvald 
Styret ledes av et styre på 6 grunneierrepresentanter fra jaktlagsområdene. 
Styret velger internt en valdleder.  Dersom man finner det hensiktsmessig kan antallet 
medlemmer i Styret reduseres/økes. 
 
Styrets hovedfunksjon er å være kontaktorgan for jaktrettshaverne mot kommunen 
(viltnemnda).   Dette innebærer å sette opp og inngå avskytningsavtale med kommunen med 
bakgrunn i godkjent driftsplan.  Rapportere utfallet av jakta og legge føringer på kommunen 
med hensyn til kvotestørrelser og andre forvaltningsspørsmål.  Videre skal Styret ha kontakt 
med jaktlagene. 
 
Etter fastsatte regler skal Styret fordele kvoten mellom jaktfeltene innen valdet og holde 
jaktlagene orientert om arbeidet. 
 
Styret skal også representere rettighetshaverne dersom det bygges opp et større 
regionssamarbeid om elgforvaltning med nabokommunene. 
 
Det lages egne vedtekter for samarbeidsorganet som beskriver formål, arbeidsfelt, Styrets 
sammensetning inn- og utmelding m.m.  
 
1.3 Kommunen (offentlig part) 
Kommunen skal godkjenne bestandsplanen. 
 
2. Interne regler for driftsplanområdet 
Det enkelte jaktlag er forpliktet overfor Vestfjella elgvald i henhold til Styrets  vedtekter og 
regler. 
 
2.1 Deling av fellingskvoten 
Det er styret for Vestfjella elgvald som fatter vedtak om deling av fellingskvoten mellom 
jaktfeltene.     
 
Kvoten skal i hovedprinsippet fordeles med bakgrunn i tellende areal. 
Styret kan fatte vedtak om avvik fra hovedprinsippet når en eller flere av nedennevnte 
forutsetninger er tilstede: 
 
 
a) Et jaktlag ønsker en mindre kvote 
 
b) Jaktlaget som de to foregående år ikke har overholdt forutsetningene i avskytningen med 
hensyn til kjønns- og aldersfordeling eller antall felte dyr 
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c) Dersom det innenfor et eller flere områder dokumenteres uakseptable skader på skog og 
innmark 
 
d)  Dersom det skjer endringer i elgtettheten innen området, synliggjort gjennom “sett elg “- 
registreringer, fellingsstatistikk eller andre forhold.  
 
 
2.2 Felling av skadegjørende elg  
Styret kan fatte vedtak om at deler av kvoten kan holdes tilbake til felling av skadegjørende 
elg. 
 
Ved felling av skadegjørende elg skal fellingen alltid være godkjent av kommunen  og skje i 
samsvar med forutsetningene i hjorteviltforskriften: 
 
a) Tillatelsen til å felle skadevilt på lagets kvote kan bare gis i perioden fra fellingstillatelsen 
er utstedt og fram til slutten på ordinær jakttid. 
 
b) Valdet må være tildelt fellingskvote samme år (dvs. må ha mottatt fellingstilsagn) 
 
c) Fellingstilsagn må være innløst 
 
d) Den skadelidte må være jaktberettiget i et jaktfelt som omfatter eller grenser til 
skadestedet innenfor Vestfjella elgvald. 
 
Når vilkårene er innfridd skal elgen felles av vedkommende jaktlag hvor skaden er forvoldt.  
Dyret som det er gitt fellingstillatelse på skal tas på kvoten til jaktlaget som feller dyret. 
 
 
2.3 Feilfelling 
Hvert enkelt jaktlag er ansvarlig for at uttaket av elg blir i samsvar med inngått 
avskytningsavtale.  Eventuelle brudd som ikke kan rettes opp innenfor disse regler eller 
innenfor rammene i avskytningsavtalen med viltnemnda, skal svares for av jaktlaget som er 
årsak til bruddet.  Av dette følger at det enkelte jaktlaget må svare for eventuelle bøter eller 
annen straff. Styret fastsetter eventuelle bøter eller annen straff 
 
a) Felling av flere dyr enn tillatt 
Dersom et jaktlag feller flere dyr enn tildelt, skal jaktleder straks varsle valdansvarlig.  
Dersom totalkvoten til valdet er overskredet, skal valdets leder straks varsle kommunen.  
Det laget som har felt dyret skal bære ansvar for bøter og eventuell annen straff. Dersom 
valdets totalkvote ikke er fylt, skal andre jaktlag gis mulighet til å ta dyret på sin kvote. 
 
b) Feilfelling siste avtaleår 
Feilfelling i siste avtaleår skal rettes opp 1. år i ny avskytingsavtale. 
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Varsling og ettersøk av skadeskutt elg 
Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til 
hjorteviltforskriftens bestemmelser.  Jaktlagene er ansvarlig for at de har tilgang til godkjent 
ettersøkshund. 
 
2.4 Rapportering 
Under jakta skal det raskest mulig (samme dag) rapporteres til valdansvarlig / jaktleder i 
berørte nabolag dersom det skjer skadeskyting. 
 
Etter jakt og senest innen 3 dager etter siste jaktdag, skal jaktlagene sende følgende 
rapporter til valdansvarlig: 
 
a) Fullstendig fellingsrapport med oversikt over felte dyrs kjønn, aldersgruppe og slaktevekt.  
 
b) “Sett- elg” skjema - fullstendig utfylt. Registrering på settogskutt.no foretrukkes.  
 
Valdansvarlig samordner rapportene og videresender samlerapport til kommunen 
(viltnemnda) innen gitte frister ( 10 dager etter siste ordinære jaktdag). 
  
 
2.5 Kontroll  
Kontroll av felte dyr kan gjøres av valdet. 
Styret krever at felte dyr skal veies   Veiingen utføres av jaktlaget. 
Styret skal informerer jaktlagene ved innsamling av organer iverksatt av myndighetene.   
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Godkjenning av planen. 
Planen er godkjent av valdets rettighetshavere, og signeres av valdets styreleder 

 

 

Aremark     __________________________________ 

 

 

 

________________________     

 Vestfjella Elgvald 

 v/ leder Nils Andre Buer.         

 

 

Kommunal godkjenning av planen 
Aremark kommune  har i sak ___________________ godkjent bestandsplan for 

Vestfjella elgvald i henhold til hjorteviltforskriftens §16. 

 

 

Dato ______________   Sign.______________________________ 
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Vedlegg 1: Avskytningsavtale 2018 – 2020  
På bakgrunn av den godkjente bestandsplan inngås følgende avskytingsavtale mellom 

Vestfjella elgvald og Aremark kommune. 

1. Vestfjella elgvald tildeles en kvote på 90 valgfrie dyr med hjemmel i Viltlovens 
forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 18. Tildelinga gjelder for planperioden 2018 – 
2020. 

2. Internt i elgvaldet tildeles disse dyrene følgende mellom årene: 
 

• Minimum 70 % kalv/ungdyr. 
o Minimum 30 % kalv.  

• Maksimalt 15,5 % hanndyr 2,5 år og eldre 

• Maksimalt 14,5 % hunndyr 2,5 år og eldre 
 

• Andelen hanndyr i den samlede avskytingen skal være ca. 50 -55%. 
o Det etterstrebes omlag 50 – 55  % kjønnsfordeling i alle kategorier.  

 
Årlig fordeling av kvote: 
 

  
Kalv 

(30 %) 
Ungdyr 
 (40%) 

Hanndyr 2,5 
år og eldre– 
15,5 % 

Hodyr 2,5 år 
og eldre – 
14,5 % 

2018 9 12 5 4 

2019 9 12 5 4 

2020 9 12 4 5 

Totalt 27 36 14 13 

 

3. Kommunens viltansvarlige kan gjennomføre kontroll av felte dyr. 

4. Bestandsplanområdet forplikter seg til å levere inn fellingsoppgaver, sett-elg skjema 
til kommunen via settogskutt.no å følge opp organ-innsamlinger etter initiativ fra 
Miljødirektoratet, fylkeskommunen, fylkesmannen eller kommunen. 

 

5. Avtalen skrives i 2 eksemplarer, hvor valdet og kommunen får hvert sitt eksemplar. 
 

......................................... 

Sted /dato 

.........................................     ...................................... 

for valdet       for kommunen 
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Godkjenning av bestandsplan for Kvisler elgvald 2018 - 2020 

 
Vedlegg 
1 Bestandsplan Kvisler elgvald 2018 - 2020 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvisler elgvald søker om godkjenning av bestandsplan og avskytningsavtale for perioden 2018 
– 2020. Bestandsplanområdet har et samlet areal på 40 591 daa.  
 
Kommunen har et ansvar for at bestandsplanen har et visst innhold og er i tråd med de 
kommunale målsetningene jf Hjorteviltforskriftens §§ 15 og 16. 
 
Krav til bestandsplan i henhold til de kommunal målsetningene: 

- Evaluering av avskytingsresultat fra foregående planperiode i henhold til kommunale og 
egne målsettinger. 

- Utforme lokal målsetting for kommende planperiode. 
- Utarbeide bestandsplan for kommende planperiode basert på lokal målsetting, kommunal 

målsetting og gjeldende lovverk. 
- Pålegge jegere/rettighetshavere å gjennomføre ulike former for registreringer som – 

slaktevektregistrering, tanninsamling og Sett elg mv. 
 
Viltnemnda har anbefalt tre-årig planperiode for å samordne rulleringen av bestandsplaner i 
elgregion øst. 
 
I Aremark kommune er det ved forskrift av 11.02.2016 vedtatt 2000 daa pr. elg som minsteareal. 
I henhold til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av 
fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. Vedtaket må 
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begrunnes i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling eller 
den skaden den påfører andre næringer eller andre ekstraordinære forhold. 
Etter Hjorteviltforskriftens § 16 skal kommunen i sammen med utstedelse av fellingstillatelsen 
informere om muligheten for overføring av et begrenset antall fellingstillatelser mellom år i 
perioden. I tidligere kommunale målsetninger var denne satt til 10 % av den årlige kvota. 
 
Planen er bygd opp med en evaluering av forrige planperiode etterfulgt av en måldel inndelt i 
biologiske og økonomiske mål. Deretter legges fram en plan for avskytning i kommende 
planperiode. Til slutt tar planen for seg organisering og interne regler for planområdet.  
 
Avskytningsprofilen for forrige periode for Kvisler elgvald var 15 % ku (2 ½ år og eldre), 15 % 
okse (2 ½ år og eldre) og 70 % kalv/ungdyr. I 5 årsperioden ble det søkt om 105 
fellingstillatelser som ga et minsteareal på 1800 daa/elg. En oppsummering av avskytningen 
viser at det ble skutt 64,9 % kalv/ungdyr, 19,3 % ku (2 ½ år og eldre) og 15,8 % okse (2 ½ år og 
eldre). Til sammen 57 dyr som var 54,3 % av tildelt kvote. 56 % av skutte dyr var hanndyr.  
 
Gjennom de to foregående planperiodene virket elgbestanden å være svakt økende. I 2017 ble 
det derimot observert svært lite elg pr jegerdagsverk som medfører at utviklingen må følges 
nøye. Det har blitt skutt lite dyr for å øke bestanden, noe som det er ytterligere ønske om.  
Bestanden har en svært god produksjon, selv om den varierer noe mellom årene. Det ble skutt 
lite kalv som har resultert i en høyere andel voksne dyr enn planlagt. Ku-/okseforholdet er for 
høyt etter målsetningene lokalt og kommunalt. Kalveavskytningen bør bli høyere, hvis 
bestanden skal bli høyere uten å senke den totale avskytningen. 
 
Det søkes for perioden om fellingstillatelse på 60 frie dyr som gir 20 dyr årlig og et minsteareal 
på 2029 daa/elg. Valdet legger opp til å øke elgtettheten noe og for å bevare den gode 
reproduksjonen må de produktive kuene bevares. Andelen voksen okser i bestanden skal også 
økes. For å spare produktive kuer, skal en spare enkeltkalv og bare skyte en kalv fra tvillingkua. 
Det legges opp til følgende avskytning for å nå måloppnåelsen; minimum 30 % kalv, 40 % 
ungdyr (1 ½ år), 15 % hanndyr 2 ½ år og eldre og 15 % hunndyr 2 ½ år og eldre. Kalveførende 
kuer skal vernes og kun en av tvillingkalvene skytes for å merke kua.  
 
Valdet har ingen nedklassifiseringsregler. 
 
Andelen hanndyr skal maksimalt være 50 %. 
 
Valdet ønsker at feilfelling siste avtaleår skal rettes opp i første år i ny avskytningsavtale. 
 

Vurdering 
Aremark har totalt sett en relativ stabil, men ung elgbestand. Kjønnsfordeling er skjev med for 
få hanndyr og spesielt eldre okser. Elgbestanden innad i kommunen varier og en anser at det det 
vil være forskjellige mål og tiltak for de de fire elgvalda. En utfordring i hjorteviltforvaltningen 
er forholdet til ulveproblematikk. 
 
Kvisler elgvald har utarbeidet en enkel, oversiktlig og strukturert plan med målsetninger og krav 
til plan i tråd med de kommunale målsetningene. Planen gir en vurdering av forrige plans 
avskytning og tiltak for å nå oppsatte mål.  
 
Målene og avskytningsprofilen for kommende periode er tilnærmet lik den forrige. Andelen 
kuer med kalv er god, men ku-/okseforholdet er ikke etter målsetningen lokalt og kommunalt. 
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Valdet må tilstrebe et høyere uttak av kalv og et bedre ku-/okseforhold. Elgbestanden bør også 
følges opp i forhold til nedgangen i sett elg pr. jaktdagsverk i 2017. 
Overføringen av fellingstillatelser fra et år til et annet innen planperioden på maksimalt 10 % 
anbefaler en å godta med hjemmel i hjorteviltforskriftens § 18, men rådmannen anbefaler at 
feilfellinger skal rettes opp innenfor planperioden. 
 
Rådmannen anbefaler at omsøkt plan godkjennes, med endringen at feilfelling skal rettes opp 
innen planperioden og ikke i første år i neste avtaleperiode. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Aremark viltnemnd godkjenner bestandsplan og avskytningsavtalen for Kvisler elgvald 

for perioden 2018 – 2020 med hjemmel i § 16 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 
med følgende endring: Feilfelling skal rettes opp innen planperioden og ikke i første år i neste 
avtaleperiode 

2. Kvisler elgvald gis med hjemmel i § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt en 
fellingstillatelse på 60 frie dyr for bestandsplanperioden 2018 – 2020 i henhold til 
bestandsplanen.  

3. Bestandsplanområdet kan årlig og etter sin vurdering, overføre maksimalt 10 % kvote til 
neste år i perioden. Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote bort.  

4. Alle prosentsatsene regnes ut av total avskytning, ikke av tildelt kvote. 
5. «Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune» vedtatt 

06.02.2018 i sak 5/18 legges til grunn for godkjennelsen av bestandsplanen.  
6. Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom 

arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig 
uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig 
planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.  

7. Viltnemnda anbefaler at valdet utarbeider en svært kortfattet versjon av planen som gis 
til jaktlag/jegerne for å gi en større forståelse for avskytningen. 
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Driftsplan for Kvisler elgvald 

Aremark 

2018-2020 
 

 

 

 

 

 

Grunneiere i Kvisler 
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Forord 

Dette er en bestandsplan for elg i Kvisler for treårsperioden 2018-2020. 

 

 

Planen er utarbeidet og vedtatt av grunneierne i Kvisler elgvald, og ført i pennen av Pål Sindre 

Svae i Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. 

  

 

Kvisler, Aremark, juni 2018 
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1. Driftsplanområdets avgrensing og størrelse 
 

 
 

Kart over driftsplanområdet med inntegnet valdgrense (Kilde: Aremark kommune). 

 

Driftsplanområdets yttergrenser er: 

Mot vest: Halden og Rakkestad 

Mot nord: Vestfjella elgvald, Aremark 

Mot øst: Haldenvassdraget 

Mot sør: Haldenvassdraget. 
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Tellende areal for driftsplanområdet (valdet) er 40 591 dekar 

 

2. Planperiode 
Planen gjelder for 3 års perioden 2018-2020.  

 

3. Vurdering av bestanden i forrige planperiode (2013 – 2017).  
3.1 Sett elg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sett elg per jegerdagsverk i Kvisler elgvald i de to foregående planperiodene (2008 – 

2017) 

 

Elgbestanden virker til å være svakt økende gjennom de to foregående planperiodene, 

hvis man ser på sett elg per jegerdagsverk. I 2017 ble det derimot observert såpass lite 

elg per jegerdagsverk at en må tilbake til 2011 (perioden med ulv) for å finne så lave tall. 

Dette kan være tilfeldig, men må følges med på i neste planperiode. Det virker til å være 

rom for å øke bestanden noe.  

 

Kjønnsforholdet, sett ku per okse, er for høyt (2,87 i snitt forrige planperiode) og bør 

ned mot 2,0. 

Kalveproduksjonen (kalveraten og tvillingraten) varierer også en del mellom årene, men 

er høy. 

Parameter Verdi 
Sett elg pr. jegerdagsverk 0,356 

Sett ku pr. okse 2,87 

Sett kalv pr. ku 0,842 

Sett kalv pr. kalvku 1,4 
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3.2 Avskyting forrige planperiode (2012 – 2017) 
 

  Avskyting  Andel Planlagt 

Kukalv 2 

64,9 % 70 % ungdyr/kalv 
Oksekalv 4 

Ku 1 ½ 12 

Okse 1 ½ 19 

KU 2 ½ 11 19,3 % 15 % 

Okse 2 ½ 9 15,8 % 15 % 

Sum felte dyr 57 54,3 % av kvote 105 elg 

Andel 
hanndyr 

56 % 
    

 
Avskytingen i forrige planperiode var kun 54 % av tildelte dyr, da det var ønske om å 

øke bestanden. Det ble skutt spesielt lite kalv, slik at andelen voksen elg var noe høyere 

enn planlagt – men siden kun drøye 50 % av tildelt kvote ble felt er det ikke særlig 

utfordrende. På den andre siden bør andelen kalv i avskytingen være høyere i fremtiden 

hvis det er ønske om en høyere elgbestand, hvis total avskyting ikke senkes ytterligere.  

 

 
 

3.3 Skader på skog og innmark 
I dag er det ikke registrert vesentlige beiteskader på skogen. I visse områder kan elgbeiting på 

innmark betegnes som et problem.  

 

3.4 Trafikkdrept elg 
Kommunen har i sin målsetting at trafikkdrept elg ikke skal overstige 5 % av tildelt kvote, 

samlet for kommunen. I siste planperiode er 2-3 elg trafikkdrept innenfor kommunen.   
 

3.5 Status ulv 
Situasjonen når det gjelder ulv i fylket er høyst usikker, og eventuelle effekter på elgstammen 

i området må vurderes fortløpende. Det bør vurderes å opparbeide seg en mer robust 

elgstamme, som tåler et ulverevir noe bedre.  
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4. Målsettinger for planperioden 2018 - 2020 

 

Biologisk: 

• Øke elgbestanden noe.   

• Senke ku:okse-forhold ned mot 2:1.   

• Ha en høy andel kuer i høgproduktiv alder (5-10 år). 

• Opprettholde en høy produksjon 

 

 

Økonomisk (tas hånd om av den enkelte jaktrettshaver/grunneierorganisasjon): 

• En riktig og rettferdig fordeling av verdiene elgressursen representerer.  Elgen er en del av 

inntektsgrunnlaget for grunneierne og avkastningen må optimaliseres ut fra leveområdets 

bæreevne og skader på jordbruk og skog samt trafikale forhold. 

• Grunneierlagene m.m. arbeider for å integrere økonomien i elgforvaltningen i laget og sikre 

alle rettighetshaverne en akseptabel arealavkastning fra elgressursen. 

• Grunneierlagene m.m. holder av ressurser som kan drifte og investeres i den lokale 

forvaltningen. 
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5. Avskytning i planperioden (2018-2020) 

Ved valg av avskytningsstrategi legges følgende forhold til grunn:   

 

• Ku: okse forholdet er fortsatt høyt i forhold til planmålet. Det er derfor et mål å øke 

andelen okser i bestanden.  

• For å bevare den gode reproduksjonen i stammen er det viktig og fortsatt ha høy 

snittalder på kuene i bestanden. 

• Det er ønskelig å øke elgtettheten. 

 

Minstearealet for elg i Aremark kommune er satt til 2000 daa.  Kvisler Elgvald har et areal på 

40 591 daa, og ønsker en kvote på 60 dyr for hele 3-års perioden 2018-2020.  

 

 

Selv om valdet tildeles kvote for en 3-års periode, vil valdstyret årlig fastsette kvote for valdet 

og de enkelte jaktfelt. Når styret fastsetter den årlige elgkvoten skal det tas hensyn til: 

 

• Eventuelle endringer i skadesituasjonen for skog og innmark. 

• Om det blir funnet rovdyrdrept elg. 

• Tjuvjakt og annen irregulær avgang 

• Bestandsvurdering 

 

Valdet har som mål å fordele avskytingen på følgende måte: 

 

• 15 % ku 2 ½ år og eldre  

• 15 % okse 2 ½ år og eldre 

• 70 % kalv /åring 

• Minst 30 % kalv av total avskyting.  

 

 

Jaktlagene skal tilstrebe en noenlunde lik kjønnsmessig fordeling av kalv/åring kvoten. Den 

totale andelen hanndyr i uttaket bør ikke overstige 50 % for å redusere andelen ku/okse. 

 

Jaktlagene skal tilstrebe og ta ut lette eldre hunndyr som ikke er kalveførende. 

 

Kalv skal bare skytes fra tvillingførende ku. Kun den ene kalven skytes. Dermed får 

kalveførende kuer en merkelapp. Enkeltkalver kan eventuelt skytes sent i jakta, etter at de 

fleste lagene har felt kvoten med eldre kuer, men må avtales i valdstyret.  
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6. Organisering 

 

6.1 Rettighetshaverne 

Driftsplanområdet er et samarbeid mellom grunneierne i Kvisler. Grunneierorganisasjonene 

og organiserte jaktrettshavere har utarbeidet foreliggende plan, utarbeider eventuelt 

kommende driftsplaner for elg og velger medlemmer til et samarbeidsorgan som skal styre 

driftplanområdet. 

 

6.2 Styret for Kvisler Elgvald 

Valdet ledes av et styre på 5 grunneierrepresentanter fra jaktlagsområdene. 

Styret velger internt en valdleder. Dersom man finner det hensiktsmessig kan antallet 

medlemmer i styret endres. 

 

Styrets hovedfunksjon er å være kontaktorgan for jaktrettshaverne mot kommunens 

viltansvarlige. Dette innebærer å inngå avskytningsavtale med kommunen med bakgrunn i 

godkjent driftsplan. Dessuten skal styret rapportere utfallet av jakta og komme med innspill til 

kommunen når det gjelder minsteareal for elg og andre forvaltningsspørsmål. Videre skal 

styret ha kontakt med jaktlagene i valdet. 

 

Etter fastsatte regler (se kap. 8.1) skal styret fordele kvoten mellom jaktfeltene innen valdet og 

holde jaktlagene orientert om arbeidet. 

 

Styret skal også representere rettighetshaverne dersom det bygges opp et større 

regionssamarbeid om elgforvaltning med nabokommunene. 

 

Det lages egne vedtekter for samarbeidsorganet som beskriver formål, arbeidsfelt, styrets 

sammensetning, inn- og utmelding m.m. (se vedlegg 1).  

 

6.3 Kommunen (offentlig part) 

Kommunen skal godkjenne driftsplanen. 
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7. Interne regler for driftsplanområde 

 

7.1 Deling av fellingskvoten 

Det er styret for Kvisler Elgvald som fastsetter den årlige kvoten for valdet innenfor rammen 

gitt av kommunen, og fordeler fellingsrettene mellom de enkelte jaktfelt. 

  

Kvoten skal i hovedprinsippet fordeles med bakgrunn i tellende areal. 

Styret kan fatte vedtak om avvik fra hovedprinsippet når en eller flere av følgende 

forutsetninger er til stede: 

 

a) Grunneierne i et jaktområde ønsker en mindre kvote 

 

b) Jaktlaget som de to foregående år ikke har overholdt forutsetningene i avskytningen med 

hensyn til kjønns- og aldersfordeling eller antall felte dyr 

 

c) Dersom det innenfor et eller flere områder dokumenteres uakseptable skader på skog og 

innmark 

 

d)  Dersom det skjer endringer i elgtettheten innen området, synliggjort gjennom “sett elg “- 

registreringer, fellingsstatistikk eller andre forhold.  

 

7.2 Felling av skadegjørende elg  

Grunneiere kan søke styret om å felle skadeelg, og styret kan fatte vedtak om at deler av 

kvoten kan holdes tilbake til felling av skadegjørende elg. 

 

Ved felling av skadegjørende elg skal fellingen alltid være godkjent av kommunen og skje i 

samsvar med forutsetningene i hjorteviltforskriften. 

 

Når vilkårene er innfridd skal elgen felles av vedkommende jaktlag hvor skaden er forvoldt.  

Dyret som det er gitt fellingstillatelse på skal tas på kvoten til jaktlaget som feller dyret. 

 

7.3 Feilfelling 

Hvert enkelt jaktlag er ansvarlig for at uttaket av elg i størst mulig grad blir i samsvar med den 

tildelte kvoten. Eventuelle avvik skal rettes opp påfølgende år. Feil som ikke kan rettes opp 

innenfor rammene i avskytningsavtalen med kommunen, skal svares for av jaktlaget som er 

årsak til bruddet. Av dette følger at det enkelte jaktlaget må svare for eventuelle bøter eller 

annen straff.  

 

a) Felling av flere dyr enn tillatt 

Dersom et jaktlag feller flere dyr enn tildelt, skal jaktleder straks varsle valdansvarlig. 

Vedkommende jaktlag vil få redusert kvote påfølgende jaktår tilsvarende feilfellingen.  

 

b) Feilfelling siste avtaleår 

Feilfelling i siste avtaleår skal rettes opp 1. år i ny avskytingsavtale. Hvis feilfellingen 

medfører at valdets totalkvote i avskytingsavtalen med kommunen overskrides, skal dette 

svares for av jaktlaget som er årsaken til bruddet i det siste avtaleåret. 
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Varsling og ettersøk av skadeskutt elg 

Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til 

hjorteviltforskriftens bestemmelser.  Jaktlagene er ansvarlig for at de har tilgang til godkjent 

ettersøkshund. 

 

7.4 Rapportering 

Under jakta skal det raskest mulig (samme dag) rapporteres til valdansvarlig/jaktleder i 

berørte nabolag dersom det skjer skadeskyting. 

 

Etter jakt og senest innen 3 dager etter siste jaktdag, skal jaktlagene sende følgende rapporter 

til valdansvarlig: 

 

a) Fullstendig fellingsrapport med oversikt over felte dyrs kjønn, aldersgruppe og slaktevekt.  

 

b) “Sett- elg” skjema - fullstendig utfylt. 

 

Valdansvarlig samordner rapportene og videresender samlerapport til kommunens 

viltansvarlige innen gitte frister (10 dager etter siste ordinære jaktdag). 

  

7.5 Kontroll  

Kontroll av felte dyr kan gjøres av valdet. 

Styret krever at felte dyr skal veies. Veiingen utføres av jaktlaget og bør utføres umiddelbart 

etter slakting. 

 

Styret skal informerer jaktlagene ved innsamling av organer iverksatt av myndighetene.   

 

8. Delplan for økonomi 
 

8.1 Elgens førstehåndsverdi 

Med 20 felte dyr som i gjennomsnitt veier 150 kg er førstehåndsverdien av elgkjøttet, forutsatt 

en kjøttpris på kr 75,- pr. kilo, beregnet til ca. kr 225.000 kr per år.  
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9. Godkjenning av driftsplanen 
 

9.1 Godkjenning av driftsplanen av jaktrettshaverne  

Driftsplanen er godkjent av Kvisler Elgvald og danner grunnlag for å søke kommunen om 

godkjenning av bestandsplanen og inngåelse av avskytningsavtale. 

 

__________     ______________________________ 

    Dato      Leder for Kvisler Elgvald 

 

 

9.2 Godkjenning av driftsplanen av kommunene 

 

Aremark kommune  har ved vedtak av ______sak______   godkjent vedlagte bestandsplan 

for elg for Kvisler Elgvald i henhold til hjorteviltforskriftens § 16. 

 

 

 

      ______________________________ 

       Aremark kommune   
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Vedlegg 1 

Vedtekter for Kvisler Elgvald 

 

§ 1  Kvisler Elgvald  

Kvisler Elgvald er et samarbeidsorgan mellom grunneierne i Østensvig, Slorer, Hansesætre og 

Kvisler elgjaktlag, Aremark. 

           

§ 2  Formål og arbeidsfelt 

Kvisler Elgvald sitt formål er å samle grunneierne for i fellesskap å forvalte elgressursen som 

en del av landbruksnæringen. 

 

Kvisler Elgvald skal arbeide for en langsiktig forvaltning av elgbestanden med tanke på en 

optimal produksjon og arealavkastning i forhold til leveområdets bæreevne og skader på jord 

og skogbruk samt trafikale forhold herunder: 

• være kontaktorgan overfor viltnemnda, 

• utarbeide driftsplan for elg, 

• inngå avskytningsavtale med kommunen med bakgrunn i godkjent driftsplan, 

• komme med innspill til kommunen om minsteareal for elg og andre 

forvaltningsspørsmål, 

• fordele de tildelte fellingsretter på lagene innenfor valdets område etter fastsatte regler, 

• delta i et eventuelt større regionssamarbeid med elgvald i tilgrensende områder,  

• holde møte med grunneierne i jaktlagsområdene ved behov, 

• eventuelt andre forhold det er naturlig å arbeide med, f. eks rovdyr.  

 

Valdstyret skal holde et årlig møte mellom jaktlagsområdene etter endt elgjakt og innen 30. 

november. 

 

§  3  Styret 

Styret på 5 medlemmer velges av og blant grunneierne på årsmøtene i de respektive lagene. 

Likeledes velges 4 varamedlemmer. Kvisler elgjaktlag skal ha 2 medlemmer og 1 varamedlem 

og de øvrige 1 medlem og 1 varamedlem hver. 

 

Styremedlemmene velges for 2 år om gangen 

 

Styret konstituerer seg sjøl.  

 

§  4 Avstemming 

Vedtak i Styret skjer med vanlig flertall. Styret er beslutningsdyktig når 3 styremedlemer 

møter. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.  

 

§  5 Økonomi 

Ved behov kan det innkreves kontingent fra jaktlagene for å dekke administrasjonskostnader. 

Det skal føres regnskap. 

   

§ 6. Inn- og utmelding 

Dersom nye områder som ut fra elgbestandsforhold naturlig kan forvaltes sammen med valdet 

kan disse melde seg inn ved godkjenning fra styret. Ønske om deltagelse må fremmes senest. 

31.12 året før den nye driftsplanen skal legges fram for kommunal godkjenning.  
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Partene i Kvisler Elgvald kan melde seg ut av driftsplanområdet ved første eller senere 

driftsplaneners utløp.  Medlemskapet sies opp innen 1.1. det året oppsigelsen skal få virkning 

for. 

 

§ 7. Tvister 

Alle tvister mellom styret og dets medlemslag eller mellom medlemslagene innbyrdes om 

forståelse og gjennomføring av disse vedtektene avgjøres med bindende virkning for alle 

parter av et domsutvalg på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver. Det tredje 

medlemmet velges av Aremark kommune ved rådmannen. 

 

§ 8. Endring av vedtekter 

Endring av vedtektene kan finne sted etter at forslag er behandlet av styret i valdet. Vedtak om 

endring kan bare vedtas av grunneierne i valdet og det må være minst 2/3 flertall for dette. 

Endring av vedtekter kan skje på møte hvor alle grunneiere er innkalt. 
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Vedlegg 2  

 

Avskytingsavtale 2018-2020 

 

På bakgrunn av den godkjente bestandsplanen inngås følgende avtale mellom Aremark 

kommune og Kvisler Elgvald. 

 

1. Minstearealet for elg i denne delen av Aremark kommune er 2000 daa.  

 

Med et tellende areal på 40 591 daa tildeles derfor Kvisler Elgvald 60 valgfrie dyr 

med hjemmel i Viltlovens forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 16. Tildelinga 

gjelder for planperioden 2018-2020.  

 

2. Kvisler Elgvald har følgende plan for avskyting i planperioden: 

 

  2018 2019 2020 Totalt % 

Voksen 
okse 

3 3 3 9 15 

Voksen ku 3 3 3 9 15 

Åring 8 8 8 24 40 

Kalv 6 6 6 18 30 

Totalt 20 20 20 60 100 

 

Det er ikke nedskriving av elg. 

Valdet står fritt til å ta ut en større andel kalv/åring enn angitt. 

 

3. Den årlige avskytingen er planlagt til 20 dyr. I følge Forskrift om forvaltning av 

hjortevilt og §16, kan kommunen ved vesentlige avvik fra godkjente bestandsplan 

vedta å trekke godkjenningen av avskytingsavtalen tilbake og tildele ny 

fellingstillatelse. 

 

4. Kommunen kan ikke pålegge vald å felle elg, så valdet kan derfor internt avgjøre om 

det skal felles færre dyr enn driftsplanen legger opp til. 

  

5. Kommunens viltansvarlige kan gjennomføre kontroll av felte dyr. 

 

6. Bestandsplanområdet forplikter seg til å levere inn fellingsoppgaver, sett-elg skjema til 

viltnemnda og å følge opp organ-innsamlinger etter initiativ fra Miljødirektoratet, 

fylkeskommumnen eller kommunen. 

 

7. Avtalen skrives i to eksemplarer og partene beholder hvert sitt. 

 

......................................... 

Sted /dato 

 

 

.........................................     ...................................... 

for valdet       for kommunen 
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