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Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune for 2014-2019 

sendes ut på høring. 
 
Ås, 23.05.2014 
 
Trine Christensen Lars Martin Julseth 

Rådmann Landbrukssjef 

 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 

 

Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 

 

Vedlegg: 
1. Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune 2014-2019, 2. 
Avskytingsavtale for elg 2008-2012 i Ås kommune 
 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Formålet med dokumentet «Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås 

kommune 2014-2019» er å gi et rammeverk for den lokale hjorteviltforvaltningen i 

kommunen. Forslaget omfatter artene elg og rådyr. 
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I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012 skal kommunen 
treffe vedtak:  

§ 3. Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr  

       Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, 
og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e).  

       Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, 
bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og 
bane 
 

I rundskriv til hjorteviltforskriften av februar 2012 legges det opp til at målsettingene 

som vedtas skal være konkrete og etterprøvbare, være realistiske og ha en tids-

ramme slik at de kan evalueres i forhold til enkle kriterier. Indekser som kan bidra til 

kartlegging av status og bestands-utvikling kan hentes ut fra Hjorteviltregisteret. 

Disse bestands-indeksene er hovedsakelig basert på observasjons- og fellingsdata, 

men også på data fra bestandsovervåkingen av elg.  

Rådmannen er i løpende dialog med viltforvaltningen i andre follokommuner. Frogn 

og Vestby kommune har vedtatt sine mål for forvaltning av hjortevilt. Det er 

hensiktsmessig å se målene for Ås kommune i sammenheng med viltforvaltning i 

andre follokommuner, da hjorteviltet bruker større leveområder på tvers av 

kommunegrenser. Forslaget til målsettingene for Ås kommune er derfor sett i 

sammenheng med disse. 

Forvaltningen av elg og hjort skal i hovedsak gjøres gjennom bestandsplaner, som 

skal utarbeides av jaktrettshaverne. De kommunale målene vil da være grunnlag for 

utarbeidelse og godkjenning av disse planene. Forvaltningsmålene skal derfor være 

et overordnet nivå uten å bli for detaljstyrende for bestandsplanene. Jaktrettshaverne 

har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De har også et 

betydelig ansvar i tilknytning til blant annet bestandsplanleggingen med årlig 

avskytningsplan samt andre forvaltningstiltak i valdet, og ikke minst en samkjøring og 

koordinering med tilgrensende vald.  

Forvaltning av elg i Ås kommune har frem til 2012 vært basert på femårige 
avskytingsavtaler, mellom kommunen og jaktrettshavere/vald. Fellingstillatelser i 
2013 og 2014 er basert på tildeling etter målrettet avskyting, jfr § 21 i 
hjorteviltforskriften. Det tas sikte på en ny bestandsplan gjeldende fra 2015. 

Den årlige avskytingen av elg i kommunen har de siste ti årene ligget på mellom 19 
og 30 felte dyr. Tildelingen er på 31 dyr, hvorav 3 dyr kan tildeles etter søknad. I 
samme periode har i tillegg 2 til 8 dyr omkommet pr. år av andre årsaker, da i 
hovedsak i trafikken. I 2013 ble to elg felt som skadedyr etter konflikt med 
innbyggere. Konflikter mellom elg og befolkning synes å være et økende problem.  
 
Rådyravskytingen har i samme tiårsperiode variert fra 129 til 23 felte dyr. I tillegg har 
mellom 51 og 10 dyr omkommet pr. år av andre årsaker, da i hovedsak i trafikken (26 
dyr i 2013). I tillegg har man i perioden hatt harde vintre og predasjon fra gaupe og 
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rødrev i området.  Det ble derfor i 2011, 2012 og 2013 gjort enkeltvedtak om økning 
av minsteareal med 50 % for å unngå en uheldig lav rådyrbestand. Denne synes nå 
å være oppadgående, og det vil i 2014 bli ordinær tildeling. 
 
De kommunale målsettingene kan også omfatte hjort. Hobøl kommune har åpnet for 

jakt på arten. Vestby kommune har vedtatt i sine mål at hjort skal tillates å etablere 

seg i fast bestand i kommunen, og at utviklingen overvåkes. Det er ikke åpnet for jakt 

på hjort i Ås, og det er heller ikke registrerte observasjoner av hjort i kommunen.  

Vurdering: 
Enkelte nabokommuner har vedtatt kommunale målsettinger for hjortevilt. 
Viltforvaltningen i Ås kommune har avventet behandlingen av målsettingene, da det 
har vært hensiktsmessig å se på muligheten for omforente målsettinger for 
hjorteviltet i Follo. Noen kommuner har nå vedtatt sine målsettinger, og Ås kommune 
bør gjøre det samme. Forslag til målsettingene for Ås kommune er derfor basert på 
og sett i sammenheng med de målsettingene som er vedtatt i nabokommunene.  
 
Avskytingsavtalen som har ligget til grunn for tildeling av fellingstillatelser på elg 
vurderes å ha fungert tilfredsstillende, da bestanden synes å ha holdt seg stabil og i 
god kondisjon. En videreføring av dagens forvaltning vurderes derfor som 
hensiktsmessig. Stabiliteten kan likevel raskt bli endret i forhold til økt press på 
bestanden. Situasjonen overvåkes derfor videre gjennom slaktevekter, tvillingandel, 
okse:ku forhold og sett elg i forbindelse med jakt. Rådmannen støtter seg til slik 
statistikk og Utmarksavdelingens årlige analyse av tallmaterialet. I tillegg besitter 
jaktrettshavere og kommunens viltvaktgruppe viktig kunnskap om bestanden, og en 
god dialog med disse er derfor essensielt i forvaltningen. 
 
Bestand av rådyr har vært noe lav de siste årene, men har trolig tatt seg noe opp 
igjen to siste år, antagelig på grunn av værforhold og færre avskytinger. Det er 
ønskelig å videreføre denne oppbyggingen av rådyrbestanden i kommunen igjen, 
med sikte på optimal avkastning. 
 
Follo har et forholdsvis lite utmarksareal i hjorteviltsammenheng. Samtidig forutsetter 
beitegrunnlaget en langt høyere bestandstetthet enn i mange andre deler av landet. 
Skadenivå i jord- og skogbruket vurderes som moderat/akseptabelt. 
Hovedutfordringen for både elg og rådyr synes å være tap av leveområder og 
begrensede muligheter til å benytte trekkruter mellom leveområdene. Det vil derfor 
være viktig å si noe om dette i målsettingene.  
 
Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune omfatter artene elg 
og rådyr, og ikke hjort, da det ikke er åpnet for jakt på denne arten i Ås kommune. 
Det er heller ikke registrerte observasjoner av hjort i Ås, og det er derfor ikke 
hensiktsmessig å ta denne arten inn i målsettingene. Ved en eventuell innvandring 
og etablering av hjortebestand i kommunen vil kommunen ha mulighet til å revidere 
sine målsettinger ved behov.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Beiteskader og tap av avlinger vil kunne ha konsekvenser for den enkelte grunneier. 
Hvordan hjorteviltstammene forvaltes vil også ha betydning for hvor mye viltkjøtt som 
kan tas ut av den enkelte jaktrettshaver. Antall viltpåkjørsler har også en viss 
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sammenheng med bestandstetthet. I tillegg til tap av dyreliv og kjøttverdi kan 
viltpåkjørsler få store konsekvenser for kjøretøy og fører, med tilhørende økonomiske 
følger. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for teknikk og miljø går inn for å sende 

«Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune 2014-2019» ut på 

høring.  

Kan vedtaket påklages 
Nei 
 
 
 

 
 
 


