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Planområdet 

Agdenes storviltråd (heretter kalt Storviltrådet) er en sammenslutning av de fem tidligere 
planområdene i Agdenes, og som nå har felles bestandsplan. Dette området omfatter med få 
unntak alt jaktbart areal i tidligere Agdenes kommune. 
Fra 01.01.2020 er Agdenes Storviltråd med i Orkland kommune som en av de tidligere kom-
munene  Agdenes, Meldal, del av Snillfjord og Orkdal. 
 

 Jaktvald Tellende jaktareal Valdansvarlig 

1 Ingdalen, Tøndel og Fjølås 54 100 dekar Trond Selmer Nergaard 

2 Lensvik Søndre 59 000 dekar Per Ove Singstad 

3 Nordbygda 31 200 dekar Bjarne Sterten 

4 Midtre Agdenes 58 000 dekar Oddvar Størdal 

5 Ytre Agdenes 42 000 dekar Lars Selven 

 Sum tellende jaktareal          244 300 dekar  

 

Planperiode 

 
Bestandsplanen skal gjelde for 3 år, fra og med jaktåret 2022 til og med jaktåret 2024 
 

Organisering og samarbeidsorgan 

 
Storviltrådet organiserer langt på vei de fleste jaktrettshaverne i tidligere Agdenes kom-
mune, som på sin side er formelt organisert i sine respektive jaktvald. 
Valdansvarlig for det enkelte jaktvald (fem personer), utgjør styret for bestandsplanområdet, 
og utpeker selv stedfortreder når dette er aktuelt. Leder for Storviltrådet velges av årsmøtet, 
jf. § 4 – pkt. 10. 
Årsmøtet er Storviltrådets øverste myndighet. Styrets medlemmer og de to årsmøteut-
sendingene fra hvert jaktvald har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver, jf. 
vedtektenes § 4 
 
Etter gjennomført årsmøte arrangerer styret temamøte, med drøfting av siste års resultater 
fra hjorteviltjakta og plan for kommende jaktsesong som hovedtema. Styret for det enkelte 
jaktvald inviteres på temamøtet. I tillegg inviteres Agdenes skogeierlag og Agdenes Bondelag 
og eventuelle representanter for tilgrensende bestandsplanområder i våre nabokommuner.  
 
Representanter fra styret kan delta som utsending på møter i Hjorteviltregion 2.  
 
Kommunens viltansvarlig kan delta på årsmøte og styremøter, først og fremst for å 
informere om beslutningsgrunnlaget for hjorteviltforvaltningen (jaktresultater, “sett 
elg/hjort”-resultater mv.) Kommunen, sammen med Storviltrådene, ansvar for oppdatering 
av Hjorteviltregisteret. 
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Grunnlags- og bestandsdata for Storviltrådets bestandsplanområde 

Utbredelse og trekkforhold 

Alle hjorteviltartene vi har i Agdenes, elg – hjort – rådyr, bruker hele området som 
utbredelsesområde. 
 
Elgen har relativt begrenset trekk i forhold til sine lokale leveområder. Det forekommer trekk 
mellom tilgrensende jaktvald og over kommunegrensene til våre nabokommuner. 
 
Hjorten er det hjortedyret som trekker mest og lengst. Gjennom Merke- og 
utviklingsprosjekt hjort, Nordmøre og Sør-Trøndelag 2006 – 2010, fikk vi svar på at det 
foretas både korte og lange sesongtrekk ut og inn av kommunen. Bukkene trekker lengst. To 
bukker som ble merket på vinterleveområde ved Hopavågen i Agdenes, forflyttet seg over 
Trondheimsfjorden og til sommerbeite på Fosen (Åfjord og Verrabotn). I Agdenes har vi også  
hatt gjenfangst av bukker som er merket i Snillfjord og på Hitra. Kollene har kortere trekk fra 
vinterområde til sommerområde/kalvingsområde. Vi ser likevel at det trekker koller ut og 
inn til/fra Orkdal og Snillfjord. Dette understreker viktigheten av samarbeid med våre naboer  
når det gjelder forvaltning av hjort. Hjorteviltregion 2 skal ivareta det helhetlige forvaltnings-
samarbeidet i regionen. 
 
Rådyra er sannsynligvis temmelig stedegne, og uten trekk av betydning. 
 

Beiteskader på skog/innmark 

Det forekommer beiteskader på innmark. Jordbæråkrer er spesielt utsatt, og utsettes for 
beiting av både elg, hjort og rådyr. Eng/grovforproduksjon er i vekstsesongen utsatt for 
skader i områder med stor hjorteviltbestand.  
 
Beiteskader på skog foregår i noen grad i enkelte områder, men det er ikke meldt om 
vesentlige ødeleggelser. 

Beitevurderinger 

Kommunes utmark bør kunne tåle beitepresset fra dagens elg- og hjortebestand, uten at det 
oppstår skader av betydning på skog.  
Endringer i jordbruk og skogbruk har medført endringer i beitevanene for hjorteviltet. Flere hjortedyr 
beiter på innmark i dag enn det som var tilfelle tidligere. Dette gjelder spesielt i områder med tilhold 
av mye hjortevilt gjennom vekstsesongen. Enkel tilgang til grovfôr (rundballer) har også bidratt til 
endring av hjortens beitevaner (og delvis trekkvaner) gjennom vinterhalvåret. Bedre lagring av 
rundballer har redusert problemet med mye vintertilhold på innmark/langs veier.  
I de siste 2-3 årene er skogshogsten økt betraktelig, og det kan føre til at viltet etter hvert trekker 
mer mot gras- og urteproduksjon i utmarka. 

 

Irregulær avgang 

Irregulær avgang av hjortevilt er ikke et stort problem i Agdenes. Størsteparten av denne 
avgangen finner vi i forbindelse med påkjørsler på FV 710. Rådyr er den viltarten som oftest 
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blir påkjørt, og som representerer den vanligste avgangen. Litt økning i rådyrstammen har 
ført til litt flere påkjørsler. Forholdsvis lite hjort blir påkjørt.  Lagring av grovfôr (rundballer) 
inntil FV 710 og noen mindre veier i Agdenes fører av og til til hjorteviltpåkjørsler. Tryggere 
lagring nå har ført til færre påkjørsler av hjort. 

 

Sett elg og hjort og fellingsdata 

Tabellen nedenfor viser utvikling i elgbestanden i løpet av siste bestandsplanperiode. 

År Okse Ku uten Ku en Ku to Kalv  Sum Ukjent Sum Jeger- 

    kalv kalv kalver alene Kalver   totalt dager 

2017 65 47 59 16 8 99 16 302 513 

2018 135 107 76 23 1 123 22 486 669 

2019 135 103 89 32 1 154 66 579 703 

2020 88 90 57 19 8 103 55 412 937 

2021 98 76 80 8 2 98 34 394 862 

   
      
Storviltrådet har foretatt tellinger av elg hvert år ca 10. oktober. Dette viser en klar økning i 
elgstammen fra 2016-2019, men en nedgang i 2020-2021. 
Dette samsvarer med «Sett elg» innrapportert til hjorteviltregisteret. 
 

RAPPORT OM OBSERVERT ELG OKTOBER 2016-21  
       

NB!!! Dyr kan være telt med flere ganger. Eller ikke telt i det hele tatt.  
2016 Ytre Agd. Midtre Agd Nordbygda Sørmarka Ing/Fj/Tønd. SUM 

Ku med 2 kalver 3 3 3 5 3 17 

Ku med 1 kalv 3 4 3 6 6 22 

Singel ku 4 5 6 5 8 28 

Voksen okse 6 6 8 8 11 39 

Fjorokse 3 1 1 8 5 18 

Kalver 9 10 9 16 13 57 

SUM 28 29 30 48 46 181 

       

2017 Ytre Agd. Midtre Agd Nordbygda Sørmarka Ing/Fj/Tønd. SUM 

Ku med 2 kalver 5 3 3 7 6 24 

Ku med 1 kalv 4 4 2 6 6 22 

Singel ku 6 3 3 5 5 22 

Voksen okse 7 7 12 10 14 50 

Fjorokse 3 3 2 8 2 18 

Kalver 14 10 8 20 18 70 

SUM 39 30 30 56 51 206 
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2018 Ytre Agd. Midtre Agd Nordbygda Sørmarka Ing/Fj/Tønd. SUM 

Ku med 2 kalver 2 2 1 6 9 20 

Ku med 1 kalv 5 6 6 9 10 36 

Singel ku 7 4 8 8 14 41 

Voksen okse 8 7 8 14 14 51 

Fjorokse 3 1 2 8 12 26 

Kalver 9 9 8 21 28 75 

SUM 34 29 33 66 87 249 

       

2019 Ytre Agd. Midtre Agd Nordbygda Sørmarka Ing/Fj/Tønd. SUM 

Ku med 2 kalver 2 4 3 5 7 21 

Ku med 1 kalv 6 6 5 8 10 35 

Singel ku 8 3 9 10 18 48 

Voksen okse 11 9 9 14 19 62 

Fjorokse 4 4 3 10 8 29 

Kalver 10 13 11 18 24 77 

SUM 41 39 40 65 86 271 

       

2020 Ytre Agd. Midtre Agd Nordbygda Sørmarka Ing/Fj/Tønd. SUM 

Ku med 2 kalver 1 2 2 7 4 16 

Ku med 1 kalv 3 6 3 7 14 33 

Singel ku 5 5 6 11 12 39 

Voksen okse 6 4 9 13 11 43 

Fjorokse 3 2 4 10 6 25 

Kalver 5 8 7 21 22 65 

SUM 23 27 31 69 69 219 

       

2021 Ytre Agd. Midtre Agd Nordbygda Sørmarka Ing/Fj/Tønd. SUM 

Ku med 2 kalver 1 3 0 3 2 9 

Ku med 1 kalv 2 5 4 10 14 35 

Singel ku 5 5 3 12 17 42 

Voksen okse 5 7 8 9 11 40 

Fjorokse 1 6 3 7 6 23 

Kalver 7 11 4 16 18 56 

SUM 21 37 22 57 68 205 
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Felt elg 

Felt elg 

Tabellen nedenfor viser antall felt elg, og fordeling på alder og kjønn i løpet av forrige 
bestandsplanperiode (2019-2021). 

År Okse- Kukalv Okse Ku 
Okse 2,5 
år Ku 2,5 år Sum Jeger- Jakt- 

  kalv   1,5 år 1,5 år og eldre og eldre felte dager felt 

2017 9 5 6 3 5 2 30 513 22 

2018 8 5 6 7 4 5 35 669 23 

2019 9 8 9 6 8 5 45 703 26 

2020 6 8 10 10 12 8 54 937 25 

2021 7 3 8 4 9 8 39 862 26 

 

 

 

 

 

År Oksekalv Antall Kukalv Antall Okse 1,5 år Antall Ku 1,5 år Antall 
Okse 2,5 år-

> Antall 
Ku 2,5 år-

> Antall 

  gjsn.vekt   gjsn.vekt   gjsn.vekt   gjsn.vekt   Gjsn.vekt       

2017 67,67 3 49 2 124,33 3 120 2 224,5 4 165 1 

2018 40,25 4 28 1 132 4 117,8 5 165,33 3 155,5 2 

2019 48,25 8 46 5 124,6 5 110 2 194,8 5 166,33 3 

2020 58 6 50,25 8 115,44 9 128,22 9 183,09 11 161,88 8 

2021 58,43 7 41,33 3 115,88 8 110,25 4 187,56 9 156 7 

 

Det er for små tall skutte dyr til at vektstatistikken kan tillegges stor verdi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Jaktår Sett ku per okse Antall jegerdager Antall jaktfelt 

2017 1,88 513 22 

2018 1,53 669 23 

2019 1,66 703 26 

2020 1,89 937 25 

2021 1,67 862 26 
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«Sett ku pr. okse» viser gode tall som det gjelder å ta vare på i framtida i forvaltninga. 

 

Sett hjort 

Tabellen nedenfor viser utvikling i hjortebestanden i løpet av siste bestandsplanperiode 

Hjorteviltregisteret: 

 

År Spiss- Voksen Kolle Kalv Ukjent Sum sett Jeger- Antall 

  bukk bukk              hjort dager jaktfelt 

2017 68 122 347 233 258 1028 1011 31 

2018 123 165 462 291 251 1292 1134 32 

2019 100 144 414 243 176 1077 1116 32 

2020 135 124 404 232 197 1092 1477 31 

2021 87 148 396 227 235 1093 1309 32 

 
«Sett hjort» viser en hjortestamme i balanse i forhold til målsettingen om å bevare stammen 
på dagens nivå. 
 
 

År Sett pr Felt pr Sett kolle Sett kalv Sett spiss- % bukk felt % koller felt  % kalv felt Antall 

  jegerdag jegerdag pr bukk pr kolle bukk pr bukk av sette bukk av sette koller av sette kalv jegerdager 

2017 1,02 0,154 1,83 0,67 0,56 34,21 19,02 10,73 1011 

2018 1,14 0,158 1,6 0,63 0,75 25 13,64 15,12 1134 

2019 0,97 0,165 1,7 0,59 0,69 29,51 14,98 20,58 1116 

2020 0,74 0,123 1,56 0,57 1,09 25,1 16,58 21,12 1477 

2021 0,83 0,148 1,69 0,57 0,59 34,89 17,17 19,38 1309 

 

 
«Felt pr. jegerdag» viser en stabilitet fra år til år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felt hjort 2017-2021 

Tabellen nedenfor viser antall felt hjort, og fordeling på alder og kjønn i løpet av forrige 
bestandsplanperiode. 



10 

 

År Hannkalv Hunnkalv Hann Hunn Hann 2,5 år-> Hunn 2,5 år-> Sum felt Jeger- 

      1,5 år 1,5 år     hjort dager 

2017 16 9 37 26 28 40 156 1011 

2018 28 16 33 32 39 31 179 1134 

2019 22 28 38 20 34 42 184 1116 

2020 21 28 27 27 38 40 181 1477 

2021 19 25 32 20 50 48 194 1309 

 
 
 

År Hannkalv Hunnkalv Hann 1,5 år Hunn 1,5 år Hann 2,5 år-> Hunn 2,5 år -> SUM 

  i % i % i % i % i % i % felte 

2017 11 6 24 16 18 25 158 

2018 15 10 20 18 21 17 177 

2019 12 15 21 11 18 23 184 

2020 12 14 15 16 21 21 182 

2021 10 13 18 13 24 22 194 

 
 
Felt hjort innmark/utmark i forrige planperiode 
 

År 2017 2018 2019 2020 2021 

Innmark 91 98 112 95 113 

Utmark 65 81 72 88 81 

Sum 156 179 184 181 194 

% innm. 58 % 55 % 61 % 52 % 58 % 

 
 
 
 
 
 

Felt rådyr  2017-2021 

Tabellene nedenfor viser antall felte rådyr, og %-fordeling på alder og kjønn i løpet av forrige periode 

 

Jaktår Hannkalver Hunnkalver Eldre hanner Eldre hunner Sumfelte 

2017 0 0 2 0 2 

2018 0 1 3 0 4 

2019 3 2 20 1 26 

2020 2 6 28 3 39 

2021 8 7 28 10 53 
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Rådyr, alder og kjønn i % 2017-2021 
 

År Hunnkalv i % Hannkalv i % Eldre hann i % Eldre hun i % Felte 

2017 11 7 64 18 28 

2018 10 10 60 20 30 

2019 12 8 77 4 26 

2020 5 15 72 8 39 

2021 15 13 53 19 53 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forhold til andre brukergrupper (annen jakt og friluftsliv) 

Friluftsloven av 1957 gir allmenheten lovfestet rett til å ferdes til fots i utmark hele året, når 
det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet (kapittel 1, § 2) 
Utøvelse av hjorteviltjakt gir ingen rett til å nekte andre å ferdes til fots i utmark. Det skal 
være uproblematisk for alle å ferdes etter skogsveier og kjente stier i marka. 
 
Vår anbefaling er at jegere slår av en prat med andre brukere, og ønsker dem velkommen til 
utmarka. På denne måten kan de som er på jakt forklare andre brukere hvor hen jakta pågår 
– og hvordan jakta legges opp i området. Slik kan eventuelle misforståelser ryddes bort med 
en gang.   

 
 

Målsettinger 
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Kommunale mål 

Hovedmål  

Målet er å ha en forvaltning som gir bestander med optimal produksjon, sunne og friske dyr, 
og med en passende størrelse i forhold til leveområdenes biologiske bæreevne og i forhold 
til andre samfunnsinteresser innenfor de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

Delmål 

Mål om regionalt samarbeid 

Storviltrådet skal ved forvaltning av hjortevilt samarbeide  nært med forvaltnings-områder 
og ellers alle naturlige samarbeidsparter i regionen. Samarbeidet skal fortrinnsvis foregå via 
Orkland Viltforum eller Hjorteviltregion 2. Kommunene skal være aktive samarbeidspartnere 
i hjorteviltregionene. 

Mål for organisering av rettighetshaverstyrt hjorteviltforvaltning 

Kommunen skal gi god service og støtte oppunder den etablerte rettighetshaverstyrte 
hjorteviltforvaltningen, gjennom blant annet: 

• Kursing og formidling av beslutningsgrunnlag i bestandsplanleggingen 

• Drifting av hjorteviltregisteret 

Mål for forvaltning av elg 

Elgforvaltningen skal i hovedsak basere seg på datagrunnlag som er innsamlet og analysert 
gjennom databasen Hjorteviltregisteret. Å bruke indekser og data fra Hjorteviltregisteret gir 
muligheter for kontroll i ettertid på om målene er nådd. 

Beitegrunnlaget 

Elgbestanden i Storviltrådets område skal ikke bli større enn den er nå, Agdenes sett under 
ett. Det må likevel tas hensyn til at elgen er ulikt fordelt mellom områdene i Agdenes. 
Gjennom egne tellinger og Hjorteviltregisteret vil en følge med på utviklingen og vurdere 
tiltak for en balansert stamme i alle deler i Agdenes. 
Beiteskader på inn- og utmark vil være et viktig del av vurderingene som gjøres. 
 

Bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon 

1. Ku/okse i “Sett elg” bør ikke være høyere enn 1,7:1 på slutten av hver planperiode. 

2. Kalv per ku i “Sett elg” bør være minst 0,7 ved endte planperioder (2018 og 2021). 

3. Sett kalv per kalvku bør være minst 1,4 ved endt planperiode i 2024. 

4. Andel ku med kalv bør holde seg over 55 % i planperiodene. 

5. Gjennomsnittsvekt på kalv og ungdyr bør økes i planperiodene, men lave tall antall 
felte dyr gjør det statistiske grunnlaget svakt. 
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Mål for forvaltning av hjort 

Også for hjort vil forvaltningen sette etterprøvbare mål med basis i data fra 
Hjorteviltregisteret. 

Beitegrunnlaget 

Bestanden av hjort skal ikke være større enn at beiteskadene kan aksepteres av jord- og skogbruket 
eller andre samfunnsinteresser. Det bør legges opp til et større uttak av dyr i problemområder enn i 
andre deler av kommunen. Behovet for uttak av skadedyr som beiter ned inn- og utmark bør ligge på 
et minimum og ikke være et årvisst fenomen. 
Storviltrådet og det enkelte vald bør disponere et visst antall fellingsløyver til fordeling på områder 
Med stort beitepress. 

Bestandsstørrelse, sammensetning og produksjon 

1. Det er et mål å få god fordeling i kjønns- og alderssammensetningen i hjorte-
bestanden. Forholdet mellom spissbukk og eldre bukk bør ligge på 1:2, og sett kolle 
per bukk bør ikke overstige 1,6 ved slutten av planperiodene. Samtidig bør det være 
et mål å øke gjennomsnittsvekt hos alle aldersgrupper. 

2. Sett kalv per kolle bør være minimum 0,6 ved endt planperiode (2024).  

Mål for forvaltning av rådyr 

Det er et langsiktig mål at rådyr skal forvaltes på lik linje med elg og hjort. Bestandsplanen bør likevel 
si noe om forvaltning av rådyr med utgangspunkt i dagens sitasjon. 
De enkelte vald er sentrale i en slik vurdering. 

Kommunen vil følge retningslinjene i hjorteviltforskriftens § 23 Kvotefri jakt på rådyr med 
hensyn til at: 

- Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til kvotefri jakt på rådyr i vald eller 
bestandsplansområder med et tellende areal som er større enn 20 ganger 
minstearealet, eller minst 10 000 .  

 

Forholdet til andre samfunnsinteresser 

1. Forvaltningen av hjortevilt skal gi muligheter for næringsinntekt og rekreasjon. 

2. Hjorteviltbestanden skal holdes på et nivå som ikke påfører skader på jord- og 
skogbruket ut over det som normalt kan påventes. Skadefelling av hjortevilt skal kun 
unntaksvis brukes for å avverge skader når andre tiltak ikke ansees å være 
tilstrekkelig jf. Naturmangfoldloven § 18. 

3. Samjakt bør utøves på de områdene hvor dette er naturlig og bør beskrives i 
bestandsplanen eller i avtaler mellom ulike jaktvald.  Jakta skal foregå på en sikker og 
hensynsfull måte i forhold til annen friluftsaktivitet. 
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Planområdets målsettinger 

Det er forskjeller mellom forekomster av elg og hjort mellom de ulike valdene. Dette kan 
bety at mens enkelte vald har mange dyr med påfølgende beiteskader og stort press, sliter 
andre med å få tak i dyr i forhold til arealet. 
Agdenes Storviltråd vil derfor ‘’trekke inn’’ 10 % av valdenes tildelinger av elg og hjort til en 
ressursbank til fordeling for å sikre bedre avskytningsprosent, redusere beiteskader og å 
kunne ta ut problemdyr m.m. 
 
Beholde elgbestanden med nåværende størrelse i planperioden med følgende virkemidler: 
Dersom objektive data viser vekst må Storviltrådet vurdere tiltak for å hindre for mange dyr. 
Det må likevel bli tatt hensyn til variasjoner mellom ulike områder i kommunen og 
beitegrunnlaget i områdene: 
 

• Et forsiktig uttak av voksne okser og eldre kyr. 

• Nøye vurderinger underveis hvordan elgbestanden beskattes. 

• Foreta tellinger pr. ca. 10. oktober hvert år over antall elg. Vurdere resultatene. 

• Ønsket avskytingsprofil: minimum 33 % kalv – maksimalt 13 %  1½ års hodyr – 
maksimalt 22 %  1½ års hanndyr – maksimalt 15 % voksne hodyr –  maksimalt 17 % 
voksne hanndyr.  Målbevisst uttak av de minste og dårligste dyra i hver kjønns- og 
aldersklasse i bestanden i planperioden. 

• Storviltrådet ønsker å starte med jakt på elgokser med inntil 6 tagger fra 25.09. 
Styret bestemmer om slike okser skal spesifiseres i fellingsløyvene eller om de gis 
som ordinær kvote på okser f.o.m. 2,5 år. 
Tildeling av okser blir da: 
1. Okse 1,5 år 
2. Okse 2,5 år og eldre til og med 6 tagger 
3. Okse 2,5 år og eldre fra og med 7 tagger. 
Nr. 2 og 3 kan gis som samlet kvote, men okser fra og med 7 tagger først fra 11.10. 
Styret i Storviltrådet avgjør dette. 
 

• Storviltrådet ønsker å innføre jaktpause på elg i tidsrommet 01.10.-10.10. under 
forutsetning av at det gjøres i hele Orkland kommune. 
 

           I samme tidsrom kan det kun jaktes hjort på innmark. 
 

Storviltrådet kan avvike fra disse punktene for å oppnå bestandsregulerende tiltak 
om nødvendig. 

 
Beholde hjortebestanden som nåværende størrelse i planperioden med følgende 
virkemidler: 

• Avskyting av hjort skal tilnærmet følge en modell som tilsvarer 30 % kalv, 20 %  1½ 
åringer av hankjønn, 35 % hundyr (1,5 år og eldre!) og 15 % eldre handyr. 
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• Storviltrådet kan avvike fra disse prosentsatsene for å oppnå bestandsregulerende 
tiltak. 

 
Forvalte rådyrbestanden ved forsiktig å beskatte voksne rådyrgeiter i planperioden. 
Det kan likevel være fornuftig at valdene selv foretar en vurdering av korrekt beskatning da 
det kan være store variasjoner i rådyrbestanden mellom valdene. 
Samtidig må en opprettholde trykket for korrekte registreringer av felte rådyr. Registrerte  
fellinger viser at det for noen år siden trolig var store mørketall. 

 
 
 

Virkemidler 

Avskyting for elg, hjort og rådyr 

Elg 
Det legges opp til et uttak på maksimalt 183 dyr i planperioden 2022-2024 
 
 
 
Avskyting etter følgende modell: 
 
Kalv, minimum   33 % 
1½- årige hodyr, maksimalt  13 % 
1½- årige hanndyr, maksimalt 22 % 
Voksne hodyr, maksimalt  15 % 
Voksne hanndyr, maksimalt  17 % 
Agdenes Storviltråd kan som et ekstraordinært tiltak korrigere avskytingsmodellen dersom 
det viser seg at bestanden er mer påvirket av rovdyrpredasjon enn det vi kjenner til per i 
dag. I en slik situasjon er det aktuelt å ta grep ved å redusere den årlige avskytinga i antall, 
og spare alle dyr innen for kategorien voksne/eldre dyr.  
 
 
 
Hjort 
Det legges opp til et uttak på maksimalt 734 dyr i planperioden 2022-2024 
 
Avskyting etter følgende modell: 
 
Kalv, minimum    30 %       Prioriter dette uttaket. 
1½- årige og eldre hodyr, maksimalt  35 %  Prioriter små koller. 
1½- årige hanndyr, maksimalt  20 %  Spar på 1,5- åringene. 
Voksne hanndyr, maksimalt   15 % 
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KVOTESØKNAD 2022-2024   
(Samme som i 2019-2021) 
 
Går ut i fra 1000 mål/hjort og 4000 mål/elg.   

     
Det blir i 3-årsperioden: (244300/1000)*3= 734 hjort og (244300/4000)*3 = 183 elg 

     
Til fordeling direkte til 
vald før avtalt % 
trekkes tilbake til 
Stor-viltrådet: Hjort: 734  Elg: 183 

     
Vald Areal av 244300 % av areal Elg 2022-24 Hjort 2022-24 

Ingdalen, T og F. 54100 22,1 41 162 

Lensvik Søndre 59000 24,2 45 178 

Nordbygda 31200 12,8 23 94 

Midtre Agdenes  58000 23,7 43 174 

Ytre Agdenes 42000 17,2 31 126 

SUM 244300 100 183 734 

     
Storviltrådet disponerer ca. 10% av elg og hjort fra valdene til en reserve som kan benyttes i 
områder med stor tetthet av dyr, vesentlige beiteskader eller til å ta ut problemdyr m.m. 
Om nødvendig kan fellingsløyver flyttes over valdgrensene. 
 

VALD    ELG PR ÅR                         
HJORT 
PR ÅR     

STORVILTRÅDET 
PÅ 3 ÅR   

ÅR  22 23 24 22 23 24 ELG HJORT 

Ingdal, Tøndel og Fjølås 12 13 12 50 50 50 4 15 

Lensvik Søndre 13 13 13 55 55 55 4 16 

Nordbygda 8 9 9 29 29 29 2 9 

Midtre Agdenes 13 13 13 54 54 54 4 18 

Ytre Agdenes 9 9 10 39 39 39 3 12 

SUM 55 57 57 227 227 227 17 70 

 
 
 
 
Rådyr 
Det tildeles fri kvote på rådyr til jaktvaldene i planperioden 2022-2024. 
Det presiseres at all felling av rådyr skal rapporteres i Hjorteviltregisteret på det enkelte 
jaktvald. 
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Innsamling av data 

Det vises i denne sammenheng til vedtektenes § 7 – REGLER FOR UTØVELSE AV JAKTA 
Pkt. 7 – Rapportering  
 

Tiltak Ansvar Rapporterings- /innleveringsfrist 

Fellingsrapporter 
- Elg 
- Hjort 
- Rådyr 

Det enkelte jaktfelt: 
Siste frist på Hjortevilt-
registeret er 31.12. 
Ansvar: Jaktleder/rett-
ighetshaver 

 

Sett elg - rapport Det enkelte jaktfelt Til Hj.viltregisteret innen 31.12 

Sett hjort - rapport Det enkelte jaktfelt Til Hj.viltregisteret innen 31.12. 

Kjever av elg Det enkelte jaktfelt Til valdleder innen 06.01. 

Kjever av hjort Det enkelte jaktfelt Til valdleder innen 06.01. 

 
 
 
 
VEKTUTVIKLING 
Vektutvikling er et av grunnlagene for vurdering av hvordan stammen utvikler seg. 
Manglende innrapportering av vekter gjør at en ikke har godt nok statistisk materiale for 
slik vurdering.  
I kommende periode 22-24 må alle data være innført på Hjorteviltrgisteret.no for å få 
tilleggsdyr. 
Orklands deltakelse i overvåkingsprogrammet for hjort gjør at vi etter hvert får bedre 
oversikt over vektutviklingen. 

 

Tiltak mot skader på innmark, skog, dyr etc. 

 
- Det enkelte jaktvald er ansvarlig for å forvalte hjorteviltet innenfor sitt 

ansvarsområde slik at det ikke oppstår unødige skader på innmark og skog etc. 
- Bestandsplanområdet skal bidra til dette ved at valdene tildeles fellingstillatelse på 

den kategori dyr som utøver mest skade. Områder med stor bestandstetthet, og som 
er særlig utsatt for skader bør tildeles kvoter som hensynstar denne utfordringen. 
 

- Hovedregelen skal være at eventuelle skadedyr tas ut i forbindelse med ordinær jakt.  
Jaktfelt kan bli pålagt av styret i Storviltrådet å ta ut ‘’problemdyr’’ innenfor kvoten 

sin. 

- Uttak av skadedyr før jaktsesongen starter skal kun være et unntaksvis tiltak. 
 

- Dyr som er til hinder for allmenn ferdsel og oppholder seg i boligområder o.l., bør 
prioriteres tatt ut av bestanden. 
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- Det kommunale viltfondet i Orkland kan bidra med økonomiske virkemidler til tiltak 
som forebygger skader forårsaket av hjortevilt.  

 
Utlegging av rundballer som for til viltet kan ofte føre til at dyr overfores eller 
feilernæres. I tillegg kan det skape ‘’foringsplass’’ for rovdyr. Viltets naturlige levesett 
forstyrres ved foring!! 
Utlegging av for (mat) for å trekke til seg hjortevilt i jaktsammenheng er forbudt! 

 
- Det er utarbeidet retningslinjer for framgangsmåte ved uttak av skadevilt: 

Mulige alternativer: 
1. Tidligjakt i kommunal regi. 
2. Økt hundyrtildeling til områder med stort skadepress. (Endret fordeling) 
3. Områder med stort beitepress inviterer nabovald (eller felt) til å ta ut sin kvote 

der. 

Skjøtsel av området 

  
Det er først og fremst aktiv skogskjøtsel som er aktuelle tiltak for forbedring av 
beitegrunnlaget for hjortevilt. Det er derfor ønskelig at skogeiere kan gjennomføre dette 
gjennom følgende tiltak: 
 

- Hogst og sluttavvirkning av skog gir økt beitetilgang. Hogstflatene produserer 
beitearter som rogn, selje og osp, samt gras og urter som viltet nyttiggjør seg av. 

- I forbindelse med skjøtsel av etablerte plantefelt i skog (ungskogpleie) er det viktig å 
sette igjen rogn, selje, osp, vier og einer som ikke er til skade eller hinder for 
hovedtreslaget.  

- Rydding av vegkanter på utsatte strekninger for påkjørsler. Frisiktsone med en 
bredde på 10 meter fra vegkant anbefales. 

Avskytingsplan hjort og elg med fordeling for det enkelte jaktvald 

Etter at kommunen har vedtatt fellingsløyvene for perioden: 

 Alle jaktvald skal fylle ut sin del av skjemaene nedenfor i henhold til vedtatt 
prosentfordeling på alder og kjønn. Dette gjør det lettere å styre uttaket over 3-årsperioden. 
F. eks. å ta ut eldre elgkyr som over år leverer svært små kalver. God kjennskap til viltet 
sikrer optimal forvaltning. 
 
Valdleder skal rapportere fordelingen til styret i Storviltrådet innen 10. august 2022.  
 
Styret kan foreta endringer dersom oppsettet ikke er i samsvar med forutsetningene. 
Dersom jaktvaldet vil foreta endringer i planperioden må styret i Storviltrådet godkjenne 
dette. 
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Elg: 

 
 2022 2023 

Vald Kalv Ku 

1½ år 

Ku 

eldre 

Okse 

1½ år 

Okse 

eldre 

SUM Kalv Ku 

1½ år 

Ku 

eldre 

Okse 

1½ år 

Okse 

eldre 

SUM 

Ingdalen, 

Tøndel og Fjølås 

            

Lensvik Søndre             

Nordbygda             

Midtre Agdenes             

Ytre Agdenes             

             

 
 2024 

Vald Kalv Ku 

1½ år 

Ku 

eldre 

Okse 

1½ år 

Okse 

eldre 

SUM 

Ingdalen, 

Tøndel og Fjølås 

      

Lensvik Søndre       

Nordbygda       

Midtre Agdenes       

Ytre Agdenes       

       

 
Totalt antall dyr og prosentvis fordeling mellom kjønn og alder planperioden 2022-24 
 

Agdenes 

bestandsplanområde 

Kalv Ku 1½ år Ku eldre Okse  

1½ år 

Okse 

eldre 

SUM 

Antall       

% - fordeling       

 

Hjort: 
 
Alle jaktvald og alle jaktfelt som jakter elg er ansvarlig for at avskytingen er i tråd med 
tildelingen og fordelingen av alder og kjønn innenfor sine forvaltningsområder.  

 
 2022 2023 

Vald Kalv Voksen 
kolle 

Bukk 
1½ år 

Bukk 
eldre 

SUM Kalv Voksen 
kolle 

Bukk 
1½ år 

Bukk 
eldre 

SUM 

Ingdalen, 
Tøndel og Fjølås 

          

Lensvik Søndre           

Nordbygda           

Midtre Agdenes           



20 

 

Ytre Agdenes           

           

 
 

2024 

Vald Kalv Voksen 
kolle 

Bukk 
1½ år 

Bukk 
eldre 

SUM 

Ingdalen, 
Tøndel og Fjølås 

     

Lensvik Søndre      

Nordbygda      

Midtre Agdenes      

Ytre Agdenes      

      

Totalt antall dyr og prosentvis fordeling mellom kjønn og alder planperioden 2022-24 
 

Agdenes 
bestandsplanområde 

Kalv Voksen 
kolle  

Bukk  
1½ år 

Bukk 
eldre 

SUM 

Antall      

% - fordeling      

 
NB! 
Alle jaktvald og alle jaktfelt som jakter hjort er ansvarlig for at avskytingen er i tråd med 
tildelingen og fordelingen av alder og kjønn innenfor sine forvaltningsområder. 
 
Ved restkvote på det enkelte jaktfelt i 1. eller eventuelt 2. år av planperioden, kan det 
foretas en overføring av et begrenset antall dyr (inntil 10 %) av kvoten for det aktuelle 
jaktåret. Dette kan gjelde både for elg og hjort. 
Overføringer skal godkjennes av valdleder. 

 
 

Rådyr: 

I denne bestandsplanen er tildelingen av rådyr som kvotefritt. Styret for det enkelte vald 
vurderer kontinuerlig rådyrbestanden med tanke på jaktuttak for hvert år. 

 

Rapport til kommunen etter endt planperiode 

 
Bestandsplanområdet skal utarbeide sluttrapport for bestandsplanen etter endt 
planperiode. I denne rapporten skal sluttresultatet vurderes opp mot målene i planen, og 
eventuelle avvik skal kommenteres og begrunnes. 
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Håndtering av feilskyting 

Det vises til vedtektenes § 7 – pkt. 3, som omhandler reaksjonsbestemmelser ved feilskyting: 
 

Hvert enkelt jaktfelt er ansvarlig for at uttaket av hjortevilt blir i samsvar med avskytnings-planen. 
Eventuelle brudd som ikke kan rettes opp innenfor disse reglene eller rammene i avskytningsplanen 
med kommunen, skal svares for av det jaktfelt som er årsaken til bruddet. 

Felling av feil type dyr eller flere dyr enn tildelt i et jaktfelt, skal så vidt mulig korrigeres i inneværende 
jaktsesong gjennom samarbeid med de øvrige jaktfeltene. Valdleder må godkjenne slike løsninger. 
 Dersom ikke dette lar seg gjøre, skal man tilstrebe å rette det opp i løpet av planperioden.  
Valdleder orienterer Styret i Storviltrådet om slike løsninger, mens i uløste forhold er det styret i 
Storviltrådet som avgjør saken. 
 
Dersom feilen ikke kan rettes opp som beskrevet ovenfor i inneværende år, skal det vurderes om 
jaktlaget kan beholde dyret, og må da avstå tilsvarende dyr til neste år. 

Disse vurderingene skal tas av valdstyret. Ved fortsatt uenighet kan berørte parter legge saken fram 
for styret i Storviltrådet som fatter endelig vedtak. 

Ved feilskyting der jeger/jaktfelt gjentatt ganger eller med fullt overlegg skyter annet dyr enn tildelt, 
skal bestandsplanstyret fatte vedtak innenfor følgende alternativ: 

-Inndragning av dyret og evt. trofé til inntekt for Storviltrådet. 

-Evt. tidsbegrenset utestenging fra jakt på valdet. 

I tilfeller der det framkommer at jeger/jaktlag har drevet grovt uforsvarlig og uetisk jakt og ved 
gjentatte grove/overlagte feilskytinger skal styret også vurdere melding til kommunen og en ev. 
politianmeldelse. 

Det er det enkelte jaktfelt som har ansvar for å ta vare på slaktet på en forsvarlig måte. Dette gjelder 
også ved feilskytinger der jaktlaget ikke får beholde dyret. 
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 Søknad om godkjenning av bestandsplan 2022-2024 

Agdenes Storviltråd søker med dette Orkland kommune om godkjenning av planen. 
 

 
 

Kommunens behandling av bestandsplanen 

Bestandsplan for hjortevilt for perioden 2022-2024 godkjennes i henhold til vedtak i 
Hovedutvalg forvaltning, sak:  
 
 

  
 
 

………………………………………………………………… 
For Orkland kommune 


