GAUSDAL KOMMUNE
PLANOMRÅDET FOR HJORT
BESTANDSPLAN FOR HJORT 2018 -2022.
1. AREAL/PLANOMRÅDET.
Område/rettighetshaver(e)
Gausdal statsallmenning
Vestre Gausdal Utmarksråd
Samarbeidsorganet og
Follebu Jakt- og Okseholdsforening
SUM

Totalareal Tellende areal
(daa)
hjort (daa)
589.000
385.000
341.450
312.500
252.000
183.500
1.182.450

881.000

2. PLANPERIODE.
Planen er satt opp for 5 år. F.o.m 2018 – t.o.m 2022.
3. ORGANISERING.
Planområdet omfatter hele Gausdal kommune, og administreres i fellesskap av.
Samarbeidsorganet for utmarksnæring i Østre, Follebu Jakt- og Okseholdsforening,
Vestre Gausdal utmarksråd og Gausdal Fjellstyre.
Leder av Vestre Gausdal Utmarksråd er leder for planområdet.
4. SAMARBEIDSORGAN.
Det opprettes ikke noe formelt samarbeidsorgan. Men en vektlegger dialog med lokale
utmarkslag, jaktoppsyn og jegere.
Dette gjennomføres ved møter i arbeidet med planen, samt før/under/etter jakt det enkelte år.
I tillegg god kontakt/samarbeide med kommunal viltforvaltning og nabovald.
5. ANALYSE AV GRUNNLAGS- OG BESTANDSDATA FOR PLANOMRÅDET.
BAKGRUNNSMATERIALE FOR PLANEN





Felt hjort
Sett hjort
Resultat siste planperiode.
Spor/observasjoner utenom jakttida og spor under jakta

Målsetting i planperioden 2005 – 2009
Max. 20 % hind (1 ½ år og eldre), Max 30 % eldre bukk (2 ½ år og eldre) og Min 50 % kalv
og spissbukk (Spissbukk er 1 ½ år gammel hanndyr) .
Fellingsresultatet 2005-2009.
Totalt felt 36 dyr. Fordeling - 19,4 % hind - 50 % eldre bukk - 30,6 % kalv/spissbukk.
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Målsetting i planperioden 2009 – 2012
25 % hind (1 1/2 år og eldre)
35 % eldre bukk (2 1/2 år og eldre)
40 % kalv og spissbukk (spissbukk er 1 1/2-år gamle hanndyr)

Fellingsresultat 2009 – 2012
Totalt felt 49 dyr. Fordeling - 32,6 % hind – 36.7 % eldre bukk – 30,6 % kalv / spissbukk
Målsetting i planperioden 2013 – 2017
25 % hind (1 1/2 år og eldre)
35 % eldre bukk (2 1/2 år og eldre)
40 % kalv og spissbukk (spissbukk er 1 1/2-år gamle hanndyr)
Fellingsresultat 2013-2017
Totalt felt 110 dyr. Fordeling – 23 % hind – 25 % eldre bukk – 52 % kalv / spissbukk
VURDERING AV BESTAND.
Det har vært hjort i Gausdal i over 50 år. Den første hjorten ble felt under krigen 1940-45.
Like etter krigen ble det sett hjort flere ganger under elgjakta. Senere har stammen variert.
Variasjon i snømengde og gaupebestand har innvirkning på stammen.
Enkelte dyr som holder til i kjøl- og fjellområdene sommer og høst trekker ned i lavere
dalstrøk, til brattlendte lier med mindre snø/tett skog og står der om vinteren.
Antall felte dyr har de siste åra økt og det rapporteres mere sett hjort i Gausdal.
Dyr som oppholder seg i Østre trekker sannsynligvis ned i Gudbrandsdalen om
høsten/vinteren.
Det er flere observasjoner av dyr om vinteren de siste åra bl.a i Auggedalen.
Men det er fortsatt uklart hvor og hvilken vei de fleste går for å finne vinterbeite.
Fra og med 2012 er jakttiden utvidet fra 1. september til 23 des. Tidligere jaktstart 10.sept.
De fleste dyr ble tidligere felt under elgjakta. Pga. nye jakttider ble det i år felt mest hjort
utenom elgjakta.
Det ser ut til at bestanden er økende, og at hjorten etter hvert vil bli ett vanlig syn i Gausdal
og på fellingsresultatene.
6. OVERORDNA MÅL I FORVALTNINGA AV HJORT.
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 stammen innenfor årsleveområdet.
Finne et riktig nivå på vinterstammen for å forebygge/minimalisere beiteskader på skogen,
og antall dyr som blir skadet/drept på vei og jernbane
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Fordelingspolitiske mål.
Rettighetshavere og grunneiere skal drive jakt, fiske- og arealforvaltningen på en bærekraftig
måte.
Og brukere av naturen/jegere skal sikres god tilgang til naturgodene med tanke på
naturopplevelse, fellesskap og helse.
Drive aktiv brukermedvirkning mot/samarbeide med jegere, rettighetshavere og off.
viltforvaltning.
Næringspolitiske mål.
I og med at hjorten er vanskelig å jakte på og at stammen foreløpig er ujevnt fordelt i
kommunen, vil en, fortsatt tilstrebe en moderat pris på fellingstillatelse og felte dyr.
Med samme opplegg som siste planperiode med lik pris på felte dyr innen planområdet.
7. MÅLSETTING.
Optimal produksjon og avkastning av stammen som oppholder seg i Gausdal under jakta.
I planperioden tas det sikte på å opprettholde produksjonskrafta i stammen, samtidig som det
tas sikte på at stammen ikke blir for stor.
8. MÅL FOR BESTANDSSTØRRELSE, SAMMENSETNING OG AVSKYTING.
Stammen som oppholder seg i planområdet skal være på dagens nivå..
I driftsplanperioden tas de sikte på å ta ut
25 % hind (1 1/2 år og eldre)
35 % eldre bukk (2 1/2 år og eldre)
40 % kalv og spissbukk (spissbukk er 1 1/2-år gamle hanndyr)
Det er ingen begrensninger i uttaket av spissbukk/kalv, og dermed ingen begrensninger i det
prosentvise uttaket av disse to aldersgruppene.
Spissbukk og kalv kan felles i stedet for eldre dyr.
Uttak i planperioden er 125 dyr.
9. GJENNOMFØRING AV PLANEN.
1. Før og etter elgjakta
Det blir inngått skriftlig kontrakt med jeger og jaktlag.
Rettighetshaver kan regulere kvote/stoppe jakta fra dag til dag dersom fellingsresultatet tilsier
det.
2. Under elgjakta.
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Jaktlaga kan jakte innenfor sine respektive elgjaktfelt hvor rettighetshavere/oppsyn kan
regulere kvote/stoppe jakta fra dag til dag - dersom fellingsresultata tilsier at en må gjøre det
for å oppnå riktig fellingsresultat. Hjortejakt er forbehold elgjegere i tiden 25.09. – 31.10.
Styret for driftsplanområdet skal under hele jaktperioden sørge for å ha oppsyn og
varslingsrutiner/system som tilsier at følgende fordeling av felte dyr blir tilnærmet
som målet – jf. pkt. 8
KONTRAKT MED JEGERE/JAKTLAGA.
Det blir inngått skriftlig kontrakt mellom jegere/jaktlaga og den enkelte rettighetshaver,
hvor kontrakt med vedlegg til denne, bl.a. inneholder









Kvote og priser på grunnkvote og priser på eventuelle tilleggs dyr.
(Lette/små dyr avregnes etter en lavere kg-pris enn gjennomsnittsdyret).
Tilleggsavgifter og sanksjoner ved feilskyting og /eller overtredelse av/brudd på
kontrakt, viltlov og forskrifter.
Rapporteringsplikt til oppsynet ved felling, samme dag som dyret er felt.
Plikt til å kunne påvise fellingssted.
Avtale om at alle dyr skal veies.
Rapporteringsplikt ved feilskyting og/eller skadeskyting.
Oppsyn og kommunal viltforvaltning. Navn og adresse m.m.
Avtale om innlevering av sett-hjort skjema og kjever

FEILFELLING/BRUDD PÅ KONTRAKT MED MER – SANKSJONER.
For feilfelling, brudd på kontrakt m.m er det utarbeidet sanksjoner – se vedlegg.
10. INFORMASJON TIL JAKTLAGA.
Kontrakt med vedlegg - generell informasjon om jakt, kopi av bestandsplan og sett-hjort
skjema m.m.
11. TILTAK I PLANPERIODEN.
Opprettholde en god og effektiv oppsynsordning under jakta.
Generell vurdering av beitesituasjonen i planområdet – samla for elg og hjort.
Videreutvikle den gjensidige kontakt mellom rettighetshavere, off. viltforvaltning og jegerne
med tanke på å få best mulig forvaltning av stamma.
Samarbeide med nabovald/-nabokommuner for å koordinere forvaltninga av stammen.
Veiing av alle felte dyr for å følge utviklingen i stammen.
12. AVSKYTINGSAVTALE.
For planperioden blir det inngått avskytingsavtale mellom Planområdet for hjort og Gausdal
kommune ut ifra godkjent bestandsplan
Dersom fellingsresultatene, sett-hjort observasjoner, beiteskader, trafikkskader m.m tilsier
avvik i bestanden ut ifra planen – kan avskytingsavtalen endres innen utgangen av mai det
enkelte år.
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SANKSJONER VED FEILSKYTING.
Tilleggsavgifter ved feilskyting. (Inkl. m.v.a)
Tillegget gjelder både grunnkvote og eventuelle tilleggsdyr, og er et tillegg til prisen på
grunnkvota.
Hind i stedet for spissbukk/kalv
+ 25 kr/kg for hele dyret.
Eldre bukk i stedet for spissbukk/kalv
+ 25 kr/kg for hele dyret.
Ved felling av eldre dyr (2 1/2 år og eldre) med feil kjønn vil dyret bli inndratt til fordel
for rettighetshaver, og jaktlaget vil få en tilleggsavgift på kr 35/kg for hele dyret.
I tillegg gjelder driftsplanområdet's regler, viltlov, forskrifter og kontrakt.
Feilskyting/skadeskyting.
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 skriftlig rapport både fra skytter(e) og oppsyn.
Ved slike tilfeller av skadeskyting skal både kommunal viltmyndighet og
oppsyn/rettighetshaver varsles, innen utløpet av den dagen skadeskytinga har skjedd.
(Varsling og ettersøk i.h.h til lov og forskrift).
Jeger/jaktlag som feller flere dyr enn tildelt kvote vil få dyr utover kvote inndratt til fordel for
rettighetshaver.
Grove skadeskytinger og/eller feilskytinger samt grove brudd på viltlov/- forskrift, regler kan
medføre at skytteren(e) kan bli utestengt fra elg- og hjortejakt innen driftsplanområdet fra 1 3 år.
Grove feilskytinger vil føre til strengere reaksjonsformer, i tillegg til ovenfor nevnte
tilleggsavgifter. Jeger og/eller jaktlag kan utelukkes fra jakt, og kontrakt 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.

Vestre Gausdal, 27.04.2018

Magne Bårdslien
Vestre Gausdal utmarksråd for planområdet hjort.
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