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is KOMMUNE
BESTANDSPLAN/AVSKYTNINGSAV'TALE FOR EIG 2008-2012

Mellom Ås kommune, viltforvaltningen
og Ås øvre og Kroer elgjaktlag er det inngått
følgende avtale om forvaltning av elgstammen:

Tidsrom: 01.01.2008 - 31.12.2012
Område/vald: Ås øvre- og Kroer elgvald
Tellende areal: 16959 dekar
Valdansvarlig jfr punkt 3.4 i avtalen er:

Nav:Per Killingmo

BESTANDSPLAN/AVSKYTNINGSAVTALE 2008-2012 for:
Ås vestre elgvald
As Nordre elgvald
Ås øvre og Kroer elgvald
Nordby elgvald
Nøstvedt elgvald

1. HOVEDMALSETTING:

Elgforvaltningen skal legges opp slik at både private og
offentlige interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.
Opprettholde et stabilt bestandsniv og tilsvarende jaktlig
uttak. Det skal legges til rette for en best mulig og naturlig
arrondering av valdene. Beholde en jevn kjønnsfordeling, ikke
minst påse at det er noe eldre okser i bestanden og slik at
registreringen av sett elg ikke viser et skjevere forhold enn
1:1,5 av eldre okse : eldre ku ved jaktstart.

2.ALIG UTAK I PLANPERIODEN
Bestandsplan tar utgangspunkt i kvoten fra forrige
avtaleperiode 2003-2007 og det gis en samlet tildeling for
neste femårs periode på 155 elg som er en økning på 5 dyr.
Antall tillatt felte dyr i driftsplanområde tildeles av
kommunen i jaktåret og tildelingen skal være i samsvar med
avskytningsavtalen. Endres minsteareal i planperioden skal
kommunen tildele ny fellingstillatelse i samsvar med
endringen. Dersom antall drept elg etter påkjørsler på
vei/jernbane får uønskede innvirker på elgstammen kan ulike
tiltak iverksettes og det samme blir tilfelle om elgen
forårsaker uakseptabel skade på skog/innmark.

3. AVSKYTNINGSAVTALE

3.1
Den årlige fellingskvoten tildeles valdet som frie dyr i
samsvar med valdets tellende areal, gjeldende minsteareal og
eventuelle fravik fra dette jfr. S14 i Forskrift av 2002 om
forvaltning av hjortevilt. I Ås kommune tillates det en årlig
avskytning på inntil 31 elg. Av denne kvoten tildeles 28 dyr
ved første tildeling og inntil 3 dyr tildeles etter søknad
(kan vare muntlig og bekreftes skriftelig av kommunen) etter
at lagets ordinære kvote er skutt. Kriterier for tildeling av
restkvoten kan være at elgbestandi område er god eller at det
lokalt er elgskade pa innmark eller i skog.
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3.2
Kvoten fordeles slik;
Eldre ku: 10%
Eldre okse: 15%
Ungdyr 1,5 &r: 60%
·Kalv: 15%

Jaktlaget er forpliktet til å søke en tilsvarende prosentvis
fordeling i avskytningsresultatet. I gruppen eldre okser
henstilles det til a spare dyr med 7 til 12 tagger. Hanndyr i
gruppen ungdyr skal være piggokser og under ingen omstendighet
med mer enn 2 tagger på hver side. Kommunen aksepterer et
årlig avvik i avskytningen med 1 dyr, opp eller ned, for det
enkelte vald og at slike avvik rettes opp det påfølgende år.
Feilskyting ut over den kvoten kommunen og jaktlaget har
fastsatt i avskytningsavtalen skal meldes til kommunen snarest
med etterfølgende skriftlig rapport.

3.3
Avvik utover det som er angitt under 3. 2 og mislighold av
avtalen på annen måte, kan medføre at kommunen for de
påfølgende år tildeler valdet fellingstillatelse etter S 15 i
«Forskrift om forvaltning av hjortevilt».

3.4
Hvert jaktlag skal ha en representant som er valdansvarlig og
som opptrer på vegne av jaktrettshaverne  i  saker som berører
valdet. Vedkommende plikter innen 1.april å melde fra til
kommunen om det siste år har skjedd endringer med valdets
grenser eller endring i eiendomsforhold som eierskifte m.m jfr
S10 i Rundskriv juli 2002 forvaltning av hjortevilt og bever.

3.5
Alle felte dyr skal kontrolleres og jaktleder skal senest
dagen etter at elg er skutt kontakte kommunens kontrollør for
avtale om inspeksjon av dyret på slakteplass. Kontrollerte
hoder skal merkes.

3.6
Fellingsavgift betales etter at jakten er avsluttet og på
grunnlag av faktisk felte dyr.
Fellingsrapport og skjema "sett elg" og "slaktevekt" skal
sendes kommunen senest 10 dager etter jaktens utløp.

4.REVISJON/OPPSIGELSE AV AVTALEN.
Både kommunen og jaktrettshaver kan når som helst si opp
avtalen dersom intensjonene ikke blir oppfylt. Ved mislighold
av avtalen vil tildelingen bli gjort etter S 15 i Forskrift om
forvaltning av hjortevilt og bever (22.mars 2002), det vil si
at kvoten tildeles på kjønn og alder.
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Svein Skoien
landbrukssjef Ås kommune
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