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Kort om meg:

• Utdannet Forstkandidat 
fra UMB 2006

• Viltforvalter og 
skogbrukssjef 12 år. 
Jobbet på Skogkurs siden 
2019.

• Ivrig jeger, særlig 
elgjeger.



Bestandsplanlegging

Både jaktrettshavere og 
kommunene har et stort ansvar for 
å forvalte elgbestand.

Elgen må forvaltes slik at de ikke 
påfører virksomheter som landbruk 
eller andre samfunnsinteresser 
uakseptable konsekvenser, som 
store beiteskader eller stort antall 
viltpåkjørseler. 

Det er innenfor disse rammene vi 
skal skape verdier og høste av 
overskuddet.



Kommunale målsettinger

For at kommunen skal ha et verktøy  for å 
forvalte hjorteviltet trenger man kommunal 
målsettinger. 

Målsettingen må være bygget på kunnskap, og 
være godt forankret.  Hjorteviltforskriften 
pålegger også kommuen å ha mål for 
utviklingen av elg, hjort og rådyr.

For at bestandsplanene skal kunne godkjennes 
må de være i tråd med-, eller bidra til at den 
kommunale målsettingen nås.



Formelle krav til bestandsplan

Hjorteviltforskriftens § 15

• Vald eller bestandsplanområder som 
disponerer et tellende areal på minimum 20 
ganger minstearealet kan søke kommunen 
om godkjenning av en flerårig, maksimalt 
femårig, bestandsplan for elg og/eller hjort.



Forts. formelle krav 
til bestandsplan

Bestandsplanen skal inneholde 
mål for bestandsutviklingen, i 
samsvar med kommunens mål. 
Bestandsplanen skal også 
inneholde en plan for den årlige 
avskytingen i antall dyr, som et 
minimum fordelt på kategoriene 
kalv, voksne hunndyr og voksne 
hanndyr, samt spissbukk for hjort.



Forts. formelle krav til bestandsplan

For bestandsplanområder skal planen 
beskrive hvordan ulike dyrekategorier i 
fellingskvota årlig fordeles på de enkelte 
valdene.

Frist for å søke kommunen om 
godkjenning eller endring av bestandsplan 
er 1. mai. Søknaden skal underskrives av 
bestandsplanområdets representant



Eksempel på en bestandsplan

Generelle opplysninger og bestemmelser i valdet/ 
bestandsplanområde



Eksempel på en enkel bestandsplan

• Start bestandsplan med 
beskrivelse og fakta om 
valdet og organisering.

• Oppdatert informasjon

• Oversiktlig og ryddig



Eksempel på bestandsplan forts.

• Mål og virkemidler er en 
essensiell del av plan!

• Beskriv overordnet mål. Bør 
være i tråd med de 
kommunale målene.

• Virkemidlene som skal 
benyttes for å nå målene 
skal også beskrives. 



• Beskriv bestandsutviklingen i 
valdet / 
bestandsplanområdet. 

• Det skal være en 
sammenheng mellom 
bestandsutviklingen og 
virkemidler for å nå 
målsettingen både i plan, 
men også den kommunale 
målsettingen.



• Bestandsplan er et 
avtaltedokument
mellom vald/ 
bestandsplanområde og 
kommunen.

• Avskytingsregler

• Registrering og 
Rapportering

• Kontroll



Eksempel på en bestandsplan

Avskytingsplan



• Avskytingsplan oppgir hvor 
mange dyr som er planlagt 
tatt ut i plan perioden.

• God forvaltning, skyt små 
kalver.

• Skal valdet dele ut alle 
fellingstillatelsene?



• Avskytingsmodellen skal 
settes opp etter alder og 
kjønn

• Interne regler i 
forvaltningen



• Ryddig og 
oversiktlig 
avskytingsplan



Kunnskapsgrunnlaget

Hva med kunnskapsgrunnlaget? 

Hvilke faktorer trenger vi å vite noe om for å kunne forvalte en 
bestand og lage en bestandsplan? Og også for å kunne 
godkjenne en bestandsplan?

Hva har vi?

Hva trenger vi?



Materiale som viser trender er viktigst!
Registrerte data fra jakt og forsking som viser trender for 
utviklingen i bestand. 

Aktuelle trender å følge med på:

• Observasjoner (sett elg, kanskje også registrere tagger på okser?)

• Slaktevekter

• Elgbeite, beiteskader og fortilgang

• Fellingsstatistikk og fellingsprosent

• Aldersbestemmelse

• Predasjon 

• Trekk, overvåkningsprogrammer etc.



Sett elg observasjoner

Sett elg er en av de viktigste 
trendene vi kan følge med på 
for å se på utviklingen i 
bestand. 

Vi kan finne mange 
parametere ut fra sett elg













Slaktevekter
Utviklingen i slaktevektene i en bestand er viktig å følge med på.

Dette forteller noen om kondisjonen til bestand og beitegrunnlaget.

Vi vet at produksjon i en bestand henger nøye i sammen med kondisjon, altså vektene på 
produksjonsdyrene. Synker vektene, så synker også produksjon.





Felte elg

Trender i felt elg sier ikke så 
mye i seg selv. 

Må knyttes opp mot tildelte 
dyr.

Fellingsprosent viser i hvilke 
grad en har nådd målet i 
tildelingen



Elgbeite

Kunnskap om elgbeite er essensielt når det kommer til 
bestandsforvaltning. Vi må vite hvor mange elger vi har mat til i 
bestand. Vi må også sørge for at vi har nok kvalitetsfôr til å ha 
en god produksjon i stammen. 

Vi må også sørge for at beitetrykket ikke blir så stort at det 
påfører for eksempel landbruket uakseptable konsekvenser. 

Elgbeitetaksering!
Jevnlig



Elgbeite 

Vi skiller hovedsakelig mellom to typer beite:

Sommerbeite

Vinterbeite



Sommerbeite:
Det er om sommeren elgen 
vokser.

Dårlig sommerbeite gir lave 
slaktevekter og betydelig 
redusert fruktbarhet hos 
voksne kuer.

Resultatet av dårlig 
sommerbeite er redusert 
tilvekst i bestand og lave 
slaktevekter.



Vinterbeite

Vinterbeite avgjør hvor mange 
dyr et gitt område kan huse.

Prioritere beiteplanter (i prioritert 
rekkefølge)

Rogn, Osp og Selje (ROS) og Vier 

Furu, bjørk og einer

Gran, granbark, furu og gråor er elgens 
nødfôr.



Trengs det mer kunnskap?

Om en trenger mer kunnskap for å utarbeide en 
kommunalmålsetting eller å lage en bestandsplan så bør det 
utarbeides et samarbeid mellom for eksempel utmarkslag, 
bestandsplanområde, grunneierorganisasjoner, skogeierforening 
og kommunen.

Finansieres med viltfond, kommunale viltfond og f.eks NMSK kan 
være aktuelt til å være med å finansiere beitetakst.




