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Kommunale mål for forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune 2020-2024
Vedtak i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging - 18.06.2020
Kommunale mål for hjortevilt i Malvik kommune for perioden 2020-2024 vedtas som foreslått:
Overordnede forvaltningsmål
1. Forvaltningen av hjorteviltstammene skal være kunnskapsbasert og preget av tett
samarbeid mellom kommune, jaktrettshavere og nabokommunene.
2. Størrelsen på stammene av elg, hjort og rådyr skal ligge på et nivå som gir god
produktivitet og kondisjon, samtidig som beitegrunnlaget og det biologiske mangfoldet
ikke reduseres på sikt.
3. Hjorteviltbestandene skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og
opprettholde sin naturlige genetiske variasjon.
4. Grunnlaget for elg- og hjortestammen skal være beiteressursene i skogområdene i
kommunen.
5. Hjorteviltet skal forvaltes slik at det ligger til rette for langsiktig næringsmessig- og
rekreasjonsmessig utnyttelse.
6. Det skal legges til rette for etablering av en jaktbar bestand av hjort i deler av kommunen
i tråd med mål i naturmangfoldloven.
7. Forvaltningen av elg, hjort og rådyr skal tilpasses andre samfunnsinteresser som trafikk,
bosetting i by- og tettbebyggelse, jord- og skogbruk, friluftsliv og rekreasjon.
8. Irregulær avgang av elg skal ikke overstige gjennomsnittsverdien på 6 dyr for elg og 15
dyr for rådyr per jaktår.

Elg

Tabell 3: Tabellen nye mål for 2020-2024. Primære mål (grått) er operative mål for
målperioden. Sekundære mål er mer langsiktige mål for elgbestanden og forvaltningen. Plan for
avskytingen er oppgitt nederst i tabellen.
Målparameter
Primære mål
Bestandstetthet
Jaktuttak
Kjønnsforhold
Sekundære mål
Kalv pr.kalvku
Kalvevekter
Åringsvekter
Avgang utenom jakt
Fallvilt
Beitetrykk på ROS
og furu
Antall jegerdager
Sett-elg
Plan for avskyting
Felte hunndyr 1.5 år
og eldre
Gjennomsnittsalder
for eldre okser
Avskyting kalv
Avskyting ungdyr
Avskyting eldre okse
Avskyting eldre ku

Malvik kommune 2020-2024

Måloppnåelse

<0,08 skutte dyr per jegerdag
83-97 (10-15 % økning)
Sett ku pr okse < 2,5
1,30 kalv pr. kalvku
Minimum 60 kg i snitt
Minimum 125 kg i snitt
Mak. 6 dyr
<5 % av antall felte dyr
50 % av årsskudd for ROS-artene
< 30 % av årsskudd for furu
Ny beitetakst i løpet av perioden
>1000
Alle bruker ny instruks for sett-elg rapportering
>50 % inntil mål om kjønnsforhold er oppnådd
33 % av alle felte eldre okser > 3 år
35-40 %
25-30 % (anbefaling)
<15 %
>15 %

Hjort
 Det skal legges til rette for at hjorten kan etablere en levedyktig bestand innenfor deler
av kommunen. Bestanden må tilpasses slik at samlet belastning på omgivelsene er
bærekraftig.
 Sett-hjort data skal legges inn i hjorteviltregisteret slik at kunnskapsgrunnlaget for hjort
blir bedre i løpet av målperioden.
 Avskytingen bør primært rettes mot yngre dyr for at bestanden skal kunne bygges opp i
løpet av 2020-2024.
Rådyr
 Avskytingen av antall rådyr per år økes til 50-60 dyr for å redusere antall påkjørte dyr i
trafikken, redusere kostnader til ettersøk og bedre dyrevelferden og utnyttelsen av
viltressursene. Avskytingen må i større grad rettes mot eldre hunndyr for å redusere
bestanden.
 Samtidig må det tas høyde for naturlige variasjoner i bestanden og ytre påvirkninger.
 Jaktrettshaverne må organisere og tilrettelegge rådyrjakten på en bedre måte slik at
avskytingen kan økes i tråd med målsettingen over.
 Antall drepte rådyr i trafikken skal være mindre enn 15 dyr per jaktår i gjennomsnitt i
perioden 2020-2024.
 Fallvilt av rådyr skal utgjøre mindre enn 20 prosent av felte dyr under jakt.
 Hjorteviltregisteret skal brukes til rapportering av felte rådyr med slaktevekter

Kommentarer til nye mål for elg i 2020-2024:


















Bestandstettheten reduseres i første del av målperioden for å få en bestandsstørrelse som
er bedre tilpasset beitegrunnlaget, gir bedre produktivitet og kondisjon hos dyrene.
Det åpnes for å felle 10 – 15 % flere dyr enn hva tellende areal tilsier i deler av
målperioden i tråd med anbefalinger fra NINA og FAUN.
Forholdet mellom sett ku per okse skal være mindre enn 2.5 i hele målperioden
Andelen kyr med tvillingkalv må økes slik at ca. 30 % av kyrne i kommunen har
tvillingkalv mot slutten av målperioden.
Slaktevektene for kalv og ungdyr må økes til gjennomsnittlig 60 kilo og 125 kilo i
gjennomsnitt.
Andelen felte hunndyr må fortsatt være større enn andelen felte hanndyr inntil
kjønnsforholdet er stabilt under 2.5 kyr per okse.
Andelen okser i bestanden og gjennomsnittsalderen må økes.
Avgang av elg utenom jakt skal ikke overstige 6 dyr og 5 % av antall felte elg per år.
Beitetrykket på rogn, osp og selje, som er kvalitetsforet for elgen, må reduseres ved å
redusere bestandsstørrelsen slik at den er bærekraftig på lang sikt. Kommunen må unngå
å komme i samme situasjon som kommuner i Agder med overbeiting, lave vekter og
liten produksjon.
I løpet av målperioden skal det gjennomføres en ny beitetakst.
Avskyting av kalv tilsvarer det som observeres i bestanden. Det legges opp til jevn
avskyting på ulike alderskategorier for å få en stabil avskyting – «skyter gjennom
bestanden».
Avskytingen av okser holdes nede inntil antall okser og alderen på oksene øker
Små kyr og små okser prioriteres felt foran store dyr som er viktige for avl og
produksjon – «ta vare på produksjonsdyra med god kondisjon».
Rapporteringen fra vald og jaktfelt må opprettholdes slik at antall jegerdager er større
enn 1000. Kvaliteten på slaktevekter, sett-elg data og cwd-prøver er viktig for en
kunnskapsbasert forvaltning.
Alle må bruke ny instruks for sett-elg rapportering.

Behandling i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging - 18.06.2020
Bernt Ole Ravlum (AP) ba om å få sin habilitet vurdert av utvalget. Ravlum er medlem i
Fjellstyret. Ravlum ble enstemmig kjent inhabil jf. forvaltningsloven § 6, 2.ledd.
Arve Ørsjødal (PP) ba om å få sin habilitet vurdert av utvalget. Ørsjødal er medlem i Fjellstyret.
Ørsjødal ble enstemmig kjent inhabil jf. forvaltningsloven § 6, 2.ledd.
Sindre Lium (SP) ba om å få sin habilitet vurdert av utvalget. Lium er medlem i et jaktlag. Lium
ble enstemmig kjent inhabil jf. forvaltningsloven § 6, 2.ledd.

Mari Bjørnstad (SP) ble enstemmig valgt som møteleder på denne saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling:
Kommunale mål for hjortevilt i Malvik kommune for perioden 2020-2024 vedtas som foreslått:
Overordnede forvaltningsmål
9. Forvaltningen av hjorteviltstammene skal være kunnskapsbasert og preget av tett
samarbeid mellom kommune, jaktrettshavere og nabokommunene.
10. Størrelsen på stammene av elg, hjort og rådyr skal ligge på et nivå som gir god
produktivitet og kondisjon, samtidig som beitegrunnlaget og det biologiske mangfoldet
ikke reduseres på sikt.
11. Hjorteviltbestandene skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og
opprettholde sin naturlige genetiske variasjon.
12. Grunnlaget for elg- og hjortestammen skal være beiteressursene i skogområdene i
kommunen.
13. Hjorteviltet skal forvaltes slik at det ligger til rette for langsiktig næringsmessig- og
rekreasjonsmessig utnyttelse.
14. Det skal legges til rette for etablering av en jaktbar bestand av hjort i deler av kommunen
i tråd med mål i naturmangfoldloven.
15. Forvaltningen av elg, hjort og rådyr skal tilpasses andre samfunnsinteresser som trafikk,
bosetting i by- og tettbebyggelse, jord- og skogbruk, friluftsliv og rekreasjon.
16. Irregulær avgang av elg skal ikke overstige gjennomsnittsverdien på 6 dyr for elg og 15
dyr for rådyr per jaktår.

Elg
Tabell 3: Tabellen nye mål for 2020-2024. Primære mål (grått) er operative mål for
målperioden. Sekundære mål er mer langsiktige mål for elgbestanden og forvaltningen. Plan for
avskytingen er oppgitt nederst i tabellen.
Målparameter
Primære mål
Bestandstetthet
Jaktuttak
Kjønnsforhold
Sekundære mål
Kalv pr.kalvku
Kalvevekter
Åringsvekter
Avgang utenom jakt
Fallvilt
Beitetrykk på ROS
og furu

Malvik kommune 2020-2024
<0,08 skutte dyr per jegerdag
83-97 (10-15 % økning)
Sett ku pr okse < 2,5
1,30 kalv pr. kalvku
Minimum 60 kg i snitt
Minimum 125 kg i snitt
Mak. 6 dyr
<5 % av antall felte dyr
50 % av årsskudd for ROS-artene
< 30 % av årsskudd for furu

Måloppnåelse

Antall jegerdager
Sett-elg
Plan for avskyting
Felte hunndyr 1.5 år
og eldre
Gjennomsnittsalder
for eldre okser
Avskyting kalv
Avskyting ungdyr
Avskyting eldre okse
Avskyting eldre ku

Ny beitetakst i løpet av perioden
>1000
Alle bruker ny instruks for sett-elg rapportering
>50 % inntil mål om kjønnsforhold er oppnådd
33 % av alle felte eldre okser > 3 år
35-40 %
25-30 % (anbefaling)
<15 %
>15 %

Hjort
 Det skal legges til rette for at hjorten kan etablere en levedyktig bestand innenfor deler
av kommunen. Bestanden må tilpasses slik at samlet belastning på omgivelsene er
bærekraftig.
 Sett-hjort data skal legges inn i hjorteviltregisteret slik at kunnskapsgrunnlaget for hjort
blir bedre i løpet av målperioden.
 Avskytingen bør primært rettes mot yngre dyr for at bestanden skal kunne bygges opp i
løpet av 2020-2024.
Rådyr
 Avskytingen av antall rådyr per år økes til 50-60 dyr for å redusere antall påkjørte dyr i
trafikken, redusere kostnader til ettersøk og bedre dyrevelferden og utnyttelsen av
viltressursene. Avskytingen må i større grad rettes mot eldre hunndyr for å redusere
bestanden.
 Samtidig må det tas høyde for naturlige variasjoner i bestanden og ytre påvirkninger.
 Jaktrettshaverne må organisere og tilrettelegge rådyrjakten på en bedre måte slik at
avskytingen kan økes i tråd med målsettingen over.
 Antall drepte rådyr i trafikken skal være mindre enn 15 dyr per jaktår i gjennomsnitt i
perioden 2020-2024.
 Fallvilt av rådyr skal utgjøre mindre enn 20 prosent av felte dyr under jakt.
 Hjorteviltregisteret skal brukes til rapportering av felte rådyr med slaktevekter

Kommentarer til nye mål for elg i 2020-2024:








Bestandstettheten reduseres i første del av målperioden for å få en bestandsstørrelse som
er bedre tilpasset beitegrunnlaget, gir bedre produktivitet og kondisjon hos dyrene.
Det åpnes for å felle 10 – 15 % flere dyr enn hva tellende areal tilsier i deler av
målperioden i tråd med anbefalinger fra NINA og FAUN.
Forholdet mellom sett ku per okse skal være mindre enn 2.5 i hele målperioden
Andelen kyr med tvillingkalv må økes slik at ca. 30 % av kyrne i kommunen har
tvillingkalv mot slutten av målperioden.
Slaktevektene for kalv og ungdyr må økes til gjennomsnittlig 60 kilo og 125 kilo i
gjennomsnitt.
Andelen felte hunndyr må fortsatt være større enn andelen felte hanndyr inntil
kjønnsforholdet er stabilt under 2.5 kyr per okse.
Andelen okser i bestanden og gjennomsnittsalderen må økes.











Avgang av elg utenom jakt skal ikke overstige 6 dyr og 5 % av antall felte elg per år.
Beitetrykket på rogn, osp og selje, som er kvalitetsforet for elgen, må reduseres ved å
redusere bestandsstørrelsen slik at den er bærekraftig på lang sikt. Kommunen må unngå
å komme i samme situasjon som kommuner i Agder med overbeiting, lave vekter og
liten produksjon.
I løpet av målperioden skal det gjennomføres en ny beitetakst.
Avskyting av kalv tilsvarer det som observeres i bestanden. Det legges opp til jevn
avskyting på ulike alderskategorier for å få en stabil avskyting – «skyter gjennom
bestanden».
Avskytingen av okser holdes nede inntil antall okser og alderen på oksene øker
Små kyr og små okser prioriteres felt foran store dyr som er viktige for avl og
produksjon – «ta vare på produksjonsdyra med god kondisjon».
Rapporteringen fra vald og jaktfelt må opprettholdes slik at antall jegerdager er større
enn 1000. Kvaliteten på slaktevekter, sett-elg data og cwd-prøver er viktig for en
kunnskapsbasert forvaltning.
Alle må bruke ny instruks for sett-elg rapportering.

Vedlegg:
Vedlegg:
1. Høringsbrev - kommunale mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i perioden 20202024
2. Adresseliste - høring
3. Forslag til kommunale mål for forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune i perioden
2020-2024
4. Høringsinnspill til kommunale mål for hjortevilt i Malvik kommune 2020-2024
5. Innspill til høringsbrev – Jaktlag i Malvik
6. Høringsuttalelse - Trøndelag fylkeskommunes høringsinnspill til kommunale mål for
hjorteviltforvaltninga i Malvik kommune
7. Høring kommunale mål for forvaltning av elg hjort og rådyr 2020 – 2024, Meraker
Brug
8. Høring kommunale mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i perioden 2020 - 2024 Malvik kommune, Trondheimsregionens friluftsråd

Saksdokumenter (ikke vedlagt):
Elgbeitetaksering i Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal, Faun 2018
Bestandsutvikling og avskyting av elg i Hjorteviltregion 4 i Sør-Trøndelag. Evaluering av
måloppnåelse i siste planperiode. NINA 2019.
Sammendrag:
Malvik kommune skal vedta nye kommunale mål for hjortevilt for målperioden 2020-2024.
Forslag til mål er sendt ut til aktuelle høringsparter. Høringsinnspillene er oppsummert i eget
vedlegg. Alle innspill er vurdert og ligger som vedlegg (5-8) i saken.

Saksopplysninger
Forslag til kommunale mål for forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune i perioden 20202024 ble sendt ut på høring 24.04.2020. Høringen ble sendt ut til ulike høringsinstanser jf.
vedlegg 1 og 2, med høringsfrist 26.05.2020. Kommunen har mottatt høringsinnspill fra
Trondheimsregionens friluftsråd og en sammenslutning av ulike jaktlag i Malvik.
Bakgrunnen for arbeidet med kommunale mål for hjortevilt er beskrevet i vedlegg 3. Her er også
status for elgbeite og bestandsutviklingen for elg beskrevet sammen med forslag til nye mål for
hjorteviltet i perioden 2020-2024.
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.
Vurdering
Vurderingene av måloppnåelse for perioden 2016-2019 er beskrevet i vedlegg 3.
Rådmannens vurdering av høringsinnspill er beskrevet i eget vedlegg 4.
Anne Irene Enge
virksomhetsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og er uten underskrift.

Lars Slettom
rådgiver

