BESTANDSPLAN FOR ELG 2018 - 2022.
GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. Ark. 612

1.

AREAL PLANOMRÅDET

Gausdal Statsallmenning
Torpa Statsallmenning
Sum:
2.

Totalareal
589.000 daa
55.000 daa
644.000 daa

Tellende elgmarksareal
385.000 daa
46.000 daa
431.000 daa

PLANPERIODE

Planen er satt opp for 5 år, 2018-2022.
3.

ORGANISERING

Planområdet omfatter kun Statsallmenning, og forvaltes av Gausdal- og Torpa Fjellstyrer som
rettighetshaver. Ordinær jakttid i planområdet er 25.09-31.10 det enkelte år. Innenfor
bestandsplanens rammer kan det tilbys korttidsjakt i deler av planområdet etter 31.10 det enkelte år.
4.

SAMARBEIDSORGAN

Det opprettes ikke noe formelt samarbeidsorgan, men utarbeiding og gjennomføring av planen skal
involvere jegerne i stor grad.
Dette kan gjennomføres ved møter før, under og/eller etter jakta det enkelte år. Samt at det legges
større vekt på jegernes innflytelse på uttak og gjennomføring.
I tillegg til god kontakt og samarbeide med nabovald og kommunal viltforvaltning.
5.

ANALYSE AV GRUNNLAGS- OG BESTANDSDATA FOR PLANOMRÅDET

BAKGRUNNSMATERIALE FOR PLANEN, VEDLEGG:
 Forarbeid til ny bestandsplan 2018 – 2022 m/ statistikk. Datert 08.12.2017
RESULTATENE AV PLANPERIODEN, 2003 – 2007:
Målsetting i planperioden 2003 – 2007 var:
Max. 15 % eldre ku, maks. 25 % eldre okse og min. 60 % kalv/ungdyr.
Fellingsresultatene, korrigert for eldre ku under vektgrense ga følgende resultater;
14,3 % eldre ku, 16,3 % eldre okse, og 69,4 % kalv/ungdyr (36,7 % av felte dyr var kalver)
Resultatene vart i tråd med godkjent plan for perioden.
RESULTATENE AV PLANPERIODEN, 2008 – 2012:
Målsetting i planperioden 2008 – 2012 var:
Max. 15 % eldre ku, maks. 25 % eldre okse og min. 60 % kalv/ungdyr.

Ønske om å dreie noe av avskytningen fra kalv over på eldre dyr, dette gjennom at ku med tvilling
fredes, samt frivillige henstillinger til jegerne. Etter endt planperiode var målet at vinterbestanden
skulle bestå av en prosentvis større andel kalv.
Fellingen ga følgende resultater:
 13,9 % eldre ku
 21,8 % eldre okse
 10,9 % kvige
 15,4 % åring
 14,9 % kukalv
 23,1 % oksekalv
Kalv/ungdyr totalt 64,3 % (38 % av felte dyr var kalver)
Resultatene vart i tråd med godkjent plan for perioden. Ønsket om dreining i avskyting har ikke gitt
merkbart resultat i planperioden.
RESULTATENE AV PLANPERIODEN, 2013 – 2017:
Målsetting i planperioden 2013 – 2017 var:
Elgstammen som oppholder seg i planområdet under jakt skal holdes på dagens nivå.
Et mål på dette er sett elg pr. jegerdagsverk. Sett elg pr. jegerdagsverk skal ikke overstige et snitt på
0,5 i bestandsplanperioden.
I planperioden tas det sikte på å ta ut maksimalt 18 % eldre ku, maksimalt 22 % eldre okse og
minimum 60 % kalv/ungdyr.
Det tas sikte på å dreie noe av avskytningen fra kalv over på eldre dyr. Det henstilles til jegerne om å
spare hele tvilling-familien, både kua og kalvene. Etter endt planperiode har en som mål at
vinterbestanden skal bestå av en prosentvis større andel kalv.

Fellingen ga følgende resultater:
 14,4 % eldre ku
 25,0 % eldre okse
 9,8 % kvige
 18,9 % åring
 13,3 % kukalv
 18,6 % oksekalv
Kalv/ungdyr totalt 60,6 % (31,9 % av felte dyr var kalver). Det er felt prosentvis noe mindre kalv
sammenlignet med forrige periode.
For sett elg pr. jegerdagsverk ble snittet på perioden 0,4
Samlet sett ble resultatene i tråd med godkjent plan for perioden

6. OVERORDNA MÅL I FORVALTNINGEN AV ELG

MILJØPOLITISKE MÅL:
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares for
framtidige generasjoner.
Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for næring og friluftsliv.
Hjorteviltets helsetilstand skal opprettholdes på et høyt nivå.
Å sikre en balansert forvaltning av elgstammen innefor årsleveområdet.
Finne et riktig nivå på vinterstammen for å forebygge/minimalisere beiteskader på skogen,
og antall dyr som blir skadet/drept på vei.
Gausdal statsallmenning har elg på vinterbeite, og det er viktig å sikre disse områdene. Der er også
svært viktig å sikre trekkrutene til elgen, fra sør og inn i /ut fra gjennom allmenningen til
Murudalsregionene om høsten og fra allmenningene og/eller Murudalsregionen inn i/gjennom/ ut av
allmenningen om våren.

7. MÅLSETTING
Optimal produksjon og avkastning av elgstammen.
I planperioden tas det sikte på å opprettholde produksjonskrafta i stammen, samtidig som det tas sikte
på så stort uttak at vinterstammen ikke øker.
Samarbeide med nabovald/-nabokommuner for å koordinere forvaltningen av elgstamma.

8. MÅL FOR BESTANDSSTØRRELSE, SAMMENSETNING OG AVSKYTING
Elgstammen som oppholder seg i planområdet under jakt skal holdes på dagens nivå.
Et mål på dette er sett elg pr. jegerdagsverk. Sett elg pr. jegerdagsverk skal ikke overstige et snitt på
0,4 i bestandsplanperioden.
I planperioden tas det sikte på å ta ut;
18 % eldre ku (2 1/2 år og eldre).
22 % eldre okse (2 1/2 år og eldre).
60 % kalv/ungdyr (inklusiv eldre ku/okse under vektgrenser og piggokser).
Det henstilles om å dreie noe mere av avskytingen fra kalv til ungdyr, videre henstilles det om å
spare hele tvilling-familien, både kua og kalvene. Etter endt planperiode har en som mål at
vinterbestanden skal bestå av en prosentvis større andel kalv.
Eldre ku under 150 kg, eldre okse under 170 kg
og piggokser (med 1 pigg på hver side + ev. pigg nr 2 på en side under 10 cm)

belaster kalv/ungdyr kvota til laga men registreres i riktig aldersgruppe i fellingsstatistikken.
Det tas sikte på et uttak på totalt 550 dyr i planperioden. Kvoten fordeles slik at fellingsresultatet blir
på ca 110 dyr/år men utviklinga av stammen, fellingsresultatene, stammens sammensetning og
beiteforholdene/-skadene vil være faktorer som vurderes før kvotefordeling/felling det enkelte år.

9. GJENNOMFØRING AV PLANEN
GRUNNKVOTE OG TILLEGGSDYR:
I oppstart av perioden fordeler valdet ca. 80 % av kvoten på de enkelte jaktfelt før jakta etter
følgende fordeling:
Ca. 24 % valgfrie dyr (gjelder kalv, ungdyr, voksen ku og voksen okse med opptil 3 tagger på
ene sida)
Ca. 16 % voksen okse
Ca. 60 % kalv/ungdyr
Under jakta tildeles tilleggsdyr til jaktlaga etter hvert som de nærmer seg eller har full kvote.
Sammensetningen av tilleggsdyrene og hvilke jaktlag som får tilleggsdyr, avhenger av sett-elg
observasjoner og fellingsresultat hos de enkelte jaktlag og samlet for valdet til enhver tid, slik at
målsettingen med planen oppnås, jmf. Pkt. 8, siste avsnitt.
AVTALE MED JAKTLAG
Det blir inngått skriftlig avtale mellom jaktlaga og Fjellstyre (Gausdal- og Torpa fjellstyrer), som
bl.a. inneholder;
 Kvote og priser på grunnkvote og priser.
 Henstilling om å felle ungdyr i stedet for kalv på kalv/ungdyr-kvoten.
 Tilleggsavgifter og sanksjoner ved feilskyting og /eller overtredelse av/brudd på avtale,
viltlov og forskrifter.
 Rapporteringsplikt til oppsynet ved felling, samme dag som dyret er felt.
 Plikt til å kunne påvise fellingssted.
 At alle dyr skal om mulig veies innen 3 dager.
 Rapporteringsplikt ved feilskyting og/eller skadeskyting.
 Oppsyn og kommunal viltforvaltning. Navn og adresse m.m.
 Plikt til å registrere «sett elg», på www.settogskutt.no., fortløpende, samt innlevering av
kjever innen jaktslutt.
TILLEGGSDYR
Tilleggsdyr kan pålegges jaktlaget de 10 første dagene av jakta hvert år.
Utover i jakta tildeles tilleggsdyr til de jaktfelt hvor det på bakgrunn av sett elg og felt elg er riktig å
ta ut flere dyr. Dyrekategori og antall tilleggsdyr vil være avhengig av
fellingsresultatene og sett-elg både for det enkelte jaktfelt og valdet samlet,
samt målsettinger og kvoter i godkjent plan.
VEKTGRENSE
Vektgrense eldre ku/kvige settes til 150 kg, og eldre okse/åring settes til 170 kg.
Dvs. at all elg, på 2 1/2 år og eldre, under 150/170 kg, belaster kalv/ungdyr-kvota til jaktlaget.
Piggokser, uansett vekt, belaster også kalv/ungdyr-kvota til jaktlaget.
Dyra registreres i riktig aldersgruppe i fellingsstatistikken.
FEILFELLING/BRUDD PÅ KONTRAKT MED MER - SANKSJONER
For feilfelling, brudd på kontrakt m.m. er det utarbeidet sanksjoner – se vedlegg.

10. INFORMASJON TIL JAKTLAGA
Det enkelte jaktlag vil under jakta ha en jaktleder-perm som følger jakt-terrenget.
Denne inneholder lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder samt kart over jaktfeltene.
I tillegg generell informasjon om jakt, kopi av bestandsplan mm.
11. TILTAK I PLANPERIODEN
Opprettholde en god og effektiv oppsynsordning under jakta.
Generell vurdering av beitesituasjonen og vinterbiotopene spesielt innen stammens årsleveområde.
Gjennomføre beitetaksering i allmenningen.
Videreutvikle den gjensidige kontakt mellom fjellstyrene, off. viltforvaltning og jegerne med tanke
på å få best mulig forvaltning av elgstamma.
Samarbeide med nabovald/-nabokommuner for å koordinere forvaltningen av elgstamma.
Aldersbestemmelse av alle felte dyr v/innlevering kjever.
12. AVSKYTINGSAVTALE
For planperioden blir det inngått avskytingsavtale mellom valdet og Gausdal Kommune,
ut ifra godkjent bestandsplan
Dersom fellingsresultatene, sett-elg observasjoner, beiteskader, trafikkskader m.m tilsier avvik i
elgbestanden ut ifra planen – kan avskytingsavtalen endres innen utgangen av mai det enkelte år.
……………….. den ................./.................

.....................................................
for
Gausdal- og Torpa Fjellstyrer.

Gausdal- og Torpa statsallmenninger. Bestandsplan 2018 – 2022.
Sanksjoner ved feilfelling, brudd på avtale med mer.

Tilleggsavgifter ved feilskyting. (Inkl. m.v.a)
Tillegget gjelder både grunnkvote og tilleggsdyr, og er et tillegg til prisen på grunnkvota.
Eldre ku 150 - 170 kg i stedet for ungdyr/kalv/eldre okse
+ 10 kr/kg for hele dyret.
Eldre ku over 170 kg i stedet for ungdyr/kalv/eldre okse
+ 25 kr/kg for hele dyret.
Eldre okse 170 - 190 kg i stedet for ungdyr/kalv/eldre ku
+ 10 kr/kg for hele dyret.
Eldre okse over 190 kg i stedet for ungdyr/kalv/eldre ku
+ 25 kr/kg for hele dyret.
Eldre okse med mere en tre, men under seks tagger på ene sida + 10 kr/kg for hele dyret
Eldre okse med seks tagger eller mere på ene sida
+ 25 kr/kg for hele dyret

(For eldre okse er det unntak for piggokse, med 1 pigg på hver side + evnt. pigg nr 2 på en side under 10
cm som belaster kalv/ungdyrkvota uansett vekt)
Gevir av feilfelt okse inndras og tilfaller rettighetshaver.
Grove feilskytinger vil føre til strengere reaksjonsformer, i tillegg til ovenfor nevnte tilleggsavgifter.
Jeger og/eller jaktlag kan utelukkes fra jakt, og avtale kan bli hevet.

Påskyting/Feilskyting/skadeskyting;
- Alle dyr som er påskutt skal varsles oppsynet samme dag.
- All feilskyting skal ha skriftlig rapport både fra skytter(e) og oppsyn.
- Skadeskyting som fører til ettersøk påfølgende dag, og/eller skadeskyting hvor dyret ikke
finnes igjen skal ha rapport fra skytter(e) og oppsyn.
- Eventuell skadeskyting hvor dyret ikke finnes igjen dagen det er påskutt medfører
PLIKT til å varsle BÅDE oppsyn OG kommunal viltforvaltning.

Veierutiner for elg og hjort
Veierutiner
Dyrene skal om mulig veies innen 3 dager etter at de er felt. (veiing senere en dette må avtales med
oppsyn / kontaktperson)
Hele dyret skal veies.
Minst halvparten av dyret, og fortrinnsvis hele og halve dyr, bør veies for å få riktig vekt.
Oppsyn/rettighetshaver kan forlange å få veie/kontrollere dyret helt, før det deles/parteres. Dette må
eventuelt oppsyn/rettighetshaver gi beskjed om når melding om felt dyr blir mottatt.
Oppsyn/rettighetshaver, eller den som er bemyndiget, skal bestemme når og hvor dyret skal veies.

Korrigering for varmvekt
Dyret veies samme dag som det er felt

-3%

Dyret veies dagen etter at det felt

-2%

Dyret veies to dager etter at det er felt

-1%

AVSKYTINGSAVTALE BESTANDSPLAN ELG
Gausdal og Torpa Statsallmenning 2018 - 2022.
Gausdal- og Torpa statsallmenning, har godkjent bestandsplan for 2018-2022.
Jf. vedtak i Gausdal kommune, Planutvalget Saks.nr ………………………...
I henhold til planen, fellinger i perioden, er det inngått slik avskytingsavtale mellom
valdet og Gausdal Kommune;
1. Fellingskvoten som tildeles planområdet, tildeles som valgfrie dyr
etter § 14 i Forskrift om Forvaltning av hjortevilt og bever- Rundskriv juli 2002.
Kvota for planperioden er 550 elg.
Utviklinga av stammen, fellingsresultatene, stammens sammensetning og
beiteforholdene/-skadene om vinteren vil være faktorer som vurderes før
Gausdal- og Torpa Fjellstyre fordeler grunnkvotene det enkelte år.
Dersom fellingsresultatene, sett-elg observasjoner, beiteskader m.m tilsier vesentlige avvik i
bestanden og/eller fellingsresultatene ut ifra planen kan avskytingsavtalen endres innen utgangen av
mai det enkelte år.
2. Valdet er forplikta til å forsøke å oppnå slik fordeling i fellingsresultatet;
18 % eldre kyr (2 1/2 år og eldre)
22 % eldre okser (2 1/2 år og eldre)
60 % ungdyr/kalv
Ungdyr/kalv og eldre ku inntil 150 kg, eldre okse inntil 170 kg og piggokser
er en gruppe dyr uten begrensninger i uttak.
3. Følgende ordning med kontroll under jakta skal gjelde;
- Rapporteringsplikt til oppsyn/rettighetshaver samme dag som dyret er felt.
- Plikt til å kunne påvise fellingssted.
- Alle dyr skal veies.
- Rapporteringsplikt til oppsyn/rettighetshaver ved feilskyting.
- Rapporteringsplikt til oppsyn/rettighetshaver ved skadeskyting.
- Rapporteringsplikt til oppsyn/rettighetshaver og kommunal viltforvaltning
ved skadeskyting som fører til ettersøk påfølgende dag.
- Jaktoppsyn for alle terreng.
4. Andre vilkår;
Fellingsresultat sendes kommune innen 10 dager etter jaktslutt.
Kjever og eventuelt ovarier leveres til oppsyn/rettighetshaver senest 10 etter at jakta er skutt.
........................................................ ...................................................
STED OG DATO
STED OG DATO
........................................................ ....................................................
Gausdal kommune
Gausdal- og Torpa Fjellstyre

