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Melding om vedtak 

 
Vår ref Deres ref:   Saksbehandler Dato 
2018/173/14/K46  Hans Magnus Sætra, 37 19 95 67 

 
15.06.2018 

Godkjenning av nye bestandsplaner fra Tvedestrand viltlag - elg og hjort for 
planperioden 2018 - 2020 

 
Vedtak: 
Etter delegert myndighet godkjenner landbruksrådgiver Tvedestrand viltlags 
bestandsplaner for elg og hjort for perioden 2018 - 2020. Det betyr at viltlaget kan felle 
maksimalt 120 elg (valgfrie dyr) og maksimalt 150 hjort (valgfrie dyr) i løpet av 
planperioden. 
 
Vilkår: 

- Senest innen 01.05.2019 skal viltlaget søke om regodkjenning av valdets tellende 
areal for jakt på elg, hjort og rådyr, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 8 og § 
11. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 16. Forskriften gir 
åpning for at et begrenset antall fellingstillatelser kan overføres mellom år i perioden. 
Landbruksrådgiver tallfester ikke hvor mange dyr som kan overføres fra år til år, men vi ber 
viltlaget jobbe aktivt for å oppnå et rimelig jevnt årlig uttak gjennom planperioden. 
 
Bakgrunn og vedtaksmyndighet 
Etter faglig innspill fra rådgivende viltorgan vedtok kommunestyret kommunale målsettinger for 
hjortevilt 13. mars 2018. Godkjenning av bestandsplanene vurderes opp mot disse målene. 
Dersom bestandsplanene bygger på de kommunale målsettingene, anses ikke en godkjenning av 
planene som en prinsipiell sak og de kan dermed godkjennes av landbruksrådgiver. 
 
Vurderinger av bestandsplanen for elg 
Viltlaget søker om fellingstillatelse på 120 valgfrie elg for planperioden 2018 - 2020. Målet i 
løpet av treårsperioden er å holde elgbestanden lav for å bedre kondisjonen (vekter på kalv og 
ungdyr) og produktiviteten (kalv pr ku). Virkemiddelet er tildelingsmodeller (enheter eller 



direkte tildeling) til jaktlaga. Tildelingsmodellene er en avskytingsplan som tar sikte på å felle 
flest små dyr i alle kategorier. Planen legger opp til et uttak på 20 % kalv og maksimalt 40 % 
hunndyr over 130 kg/hanndyr med mer enn 3 tagger. Det betyr at det i denne perioden kan felles 
noen produksjonsdyr. Dette er et virkemiddel for å hindre bestandsvekst med fare for ytterligere 
nedgang i vekter og produktivitet. 
 
Målet med planen er i stor grad å prioritere beiteressursene til de beste produksjonsdyra. 
Landbruksrådgiver anser viltlagets bestandsplan for å være i tråd med de kommunale målene om 
en bedret kondisjon, økt kalveproduksjon pr ku og stigende vekttendens på 1 ½-åringer. For å få 
til dette er det viktig med balanse mellom markas bæreevne og elgstammens størrelse. 
Prinsippene i viltlaget avskytingsplan anses å legge opp til et bestandsnivå i takt med 
ressurstilgangen. Landbruksrådgiver understreker at fellingsprosenten i forrige planperiode var 
noe lav og ber viltlaget arbeide for å øke denne for planperioden 2018 – 2020. Kuriositeten på at 
stuter over 14 tagger teller færre enheter enn stuter på eksempelvis 8 tagger strider noe mot 
planens hovedinnretning med å spare de største produksjonsdyra, men det vil ikke ha stor 
betydning for stammen om det felles et par slike trofeer i perioden, hvis de i det hele tatt finnes. 
 
Totalt sett vurderes bestandsplanen for elg til å være i tråd med de kommunale målsettingene. 
 
Vurderinger av bestandsplanen for hjort 
Viltlaget søker om fellingstillatelse på 150 valgfrie hjort for hele planperioden. Målet i løpet av 
treårsperioden er en kontrollert vekst i hele kommunen samtidig som viltlaget ønsker å begrense 
skader på innmark og skog.  Det foreligger ikke spesifikke opplysninger om planlagt avskyting 
for alle dyrekategoriene, men det kan maksimalt tas ut 40 % voksne hunndyr (1 ½ år og eldre).  
 
Fellingshistorikken på hjort i Tvedestrand viser en meget god fordeling på kjønn og alder. 
Vektene på felte dyr tyder på en god kondisjon. Det søkes om et relativt høyt antall hjort som kan 
felles. Dette har sin bakgrunn i fordelingsmodellen i viltlaget. Det er lite sannsynlig at det vil bli 
felt 50 hjort årlig (snitt på 30 dyr siste 3 år). Landbruksrådgiver kjenner til viltlagets argumenter 
om en fleksibel forvaltning av fellingstillatelsene på hjort ut fra et prinsipp at den felles der den 
er. Hjortestammen i Agder og i kommunen sprer seg og i 2017 ble det for første gang skutt hjort i 
alle fem storvalda i viltlaget. Spredningen vil med all sannsynlighet fortsette de kommende åra. 
Spørsmålet er mer i hvilken takt dette vil skje. I planen er det lagt inn en grunntildeling pr år på 5 
dyr for hvert av de fem storvaldene, samt maksimalt 30 dyr pr storvald pr år. Landbruksrådgiver 
anser bestandsplanen for hjort til å være i tråd med de kommunale hjorteviltmålsettingene 
(kontrollert vekst og ikke økende skader på innmark og skog).  
 
Totalt sett vurderes bestandsplanen for hjort til å være i tråd med de kommunale målsettingene. 
Avskytingsmodellen med en uttaksbegrensing på koller/hinder støtter opp om målsettingene. 
 
Fortsatt kvotefri rådyrjakt 
Tvedestrand viltlag har hatt tillatelse til kvotefri rådyrjakt i mange år. Landbruksrådgiver ser 
ingen grunner for å trekke tilbake den kvotefrie rådyrjakta i den nærmeste framtid. Det tellende 
arealet til viltlaget overstiger arealkravet for kvotefri rådyrjakt mange ganger.  Svingningene i 
rådyrstammen er i stor grad knyttet til det totale jaktuttaket og vinterforholdene. Viltlaget har de 
senere årene vist at de sjøl kan regulere dette fra år til år avhengig av utviklingen i stammen. På 
bakgrunn av dette finner ikke landbruksrådgiver grunnlag for å kreve en avskytingsplan.  
 



For å ivareta ulike hensyn som bl.a. mål om færre påkjørsler og hageinteresser, vil 
landbruksrådgiver understreke viktigheten av å opprettholde jakttrykket i områdene med størst 
konsentrasjon av rådyr. 
 
Tvedestrand viltlag har fortsatt tillatelse til kvotefri rådyrjakt i perioden 2018 – 2020, jf. 
hjorteviltforskriften § 20. 
 
Om oppdatering av viltlagets tellende areal 
Viltlaget kan benytte 191 000 dekar som tellende areal i 2018, men det skal foretas en 
regodkjenning av tellende areal før sesongen 2019. Det er derfor viktig at storvalda gjør en 
innsats med å regne ut dette. En regodkjenning gjøres samlet for hele viltlaget. 
Landbruksrådgiver viser her til prinsippene som viltlaget landet på ekstraordinært årsmøte i vår. 
 
Klageadgang 
Godkjenning av bestandsplanene for elg og hjort og tillatelsen til kvotefri rådyrjakt er 
enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen i Agder etter forvaltningslovens regler i kapittel 
VI. For mer informasjon om dette, se neste side. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hans Magnus Sætra 
landbruksrådgiver 
 
 
 
 
Kopi til: 
Sekretær i viltlaget Tor Harald Ottersland kun e-post   
Kåre Sander Nilsen (kommunalt viltorgan) kun e-post   
Knut B. Aall (medlem kommunalt viltorgan) kun e-post   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Tvedestrand kommune 
Postboks 38, 4901 Tvedestrand 
 

 
 

 
Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å klage på den avgjørelsen som er truffet 

 

 

 
Hvem kan dere klage til? Klagen sendes til Tvedestrand kommune. Kommunen som skal først foreta en 

vurdering av klagen, før den sendes klageinstansen, som er Fylkesmannen. 
 

Klagefrist Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dagen du mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart 
for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi datoen for når du mottok dette brevet.  
Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget 
fristen, og da må du oppgi årsaken til dette. 
 

Rett til å kreve 
begrunnelse 

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan du kreve en slik 
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar 
begrunnelsen. 
 

Innholdet i klagen Du må presisere 
- Hvilket vedtak du klager over 
- Årsaken til klagen 
- Den eller de endringer som du ønsker 
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 

klagen 
Klagen må undertegnes. 
 
 

Utsetting av 
gjennomføring av vedtaket 

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan 
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller 
klagen er avgjort (oppsettende virkning). 

  
  
  

 

En eventuell klage sendes til: Tvedestrand Kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand 
 


