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Innledning 
Follo Elgregion er et forpliktende grunneiersamarbeid hvor alle elgvald innen det aktuelle området i Follo er med.  

Elgregionen har egne vedtekter, styre og årsmøte. Vi har valgt å føye til «Bestandsplanområde» i overskriften, da det 

er det mest sentrale og forpliktende uttrykket for samarbeidet. 

Viltet er en del av ressursgrunnlaget for landbruket. Høsting og forvaltning av bestandene er innarbeidet 
som formål i lov om viltet, og retten til å høste av viltressursene ligger hos grunneieren. Grunneierne skal 
stå for den praktiske forvaltningen og dette innebærer blant annet organisering i hensiktsmessige 
forvaltningsenheter samt utarbeiding av bestandsplaner.   
 
Bestandsplanen skal være et redskap for å oppnå en lokal planmessig forvaltning av hjorteviltbestandene. 
Den skal videre bidra til at forvaltningen av viltet sees i sammenheng med andre landbruksnæringer, og at 
hensyn til andre brukerinteresser og allmennheten blir ivaretatt. Innholdet i planen skal utarbeides på 
bakgrunn av gjeldene lover og forskrifter.  
 
Denne plan er utarbeidet av Follo Elgregion med bistand fra Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold. 
 
I tillegg til planen er følgende dokumenter utarbeidet: 

1. Interne regler for bestandsplanområdet vedlegg 1 
2. Avskytningsavtale 2018 -2021 mellom region og kommune.  

Dokumentene følger som vedlegg til planen 

Planperiode 
Planen gjelder for 4 års perioden 2018 – 2021, med mindre det i planperioden skulle inntreffe uforutsette 
hendelser som gjør en revisjon nødvendig. 

Geografisk avgrensning 
 Som Folloregionen regnes kommunene Ås, Frogn, Vestby, Nesodden, og deler av Ski kommune (arealet 

disponert av Ski Viltstellforening og Kråkstad Grunneierlag).  

Regionens oppbyggning 
Follo Elgregion 

Elgregionen i Follo er en sammenslutning av grunneierlag/elgvald innen Folloregionen. Follo elgregion 

administreres av et styre bestående av grunneierrepresentanter fra alle kommunene. Styret er ansvarlig 

for å utarbeide bestandsplan, avskytningsavtale samt interne regler for bestandsplanområdet, og å holde 

vertskommunen oppdatert på ansvarlig kontaktperson for regionen. 

Bestandsplan 

Det konkrete i samarbeidet mellom valdene i regionen er utarbeidelse og gjennomføring av flerårige 

bestandsplaner etter regelverket i Hjorteviltforskriftens §§ 14 – 17. 

Ansvarlig kontaktperson 

Den til enhver tid valgte leder for Follo elgregion er ansvarlig kontaktperson ovenfor vertskommunen. 
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Elgvald 

I hver kommune er det ett eller flere elgvald som påser at elgjakten gjennomføres i henhold til 

bestandsplan og interne regler. Elgvaldene rapporterer til styret i regionen. Noen elgvald strekker seg inn i 

nabokommunene, også over fylkesgrensen 

Jaktfelt (jaktlag) 

Innenfor hvert elgvald er det en til flere jaktfelt. Jaktfeltene får tildelt kvote basert på bestandsplanen fra 

elgvaldene. Jaktfeltene rapporterer til elgvaldet.  

Kommunene 

har gjennomført vertskommunesamarbeid.  Ås kommune (landbrukskontoret) er vertskommune, og 

godkjenner bestandsplanen og inngår en flerårig avskytingsavtale med valdene. 

Minsteareal 

Kommunene fastsetter minsteareal for fellingstillatelse ved forskrift (§ 6), og avvik fra minstearealet som 

enkeltvedtak (§ 7).  Dette siste i samarbeid med vertskommunen for å kunne gjennomføre tildelingen etter 

bestandsplanen 

Mål i planperioden 

Biologisk målsetting 

Overordnete mål 

- Opprettholde en stabil avkastning av viltbestandene over tid, og opprettholde et bestandsnivå som er 

tilpasset bestandsplanområdets beitegrunnlag 

- Elgbestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur 

- Det er en målsetting å oppnå økning i slaktevektene på kalver og ungdyr 

- Bestandsstørrelsene skal ikke representere noen trussel mot biologisk mangfold 

- Bestandene skal holdes innenfor et nivå som ikke påfører jord og skogbruk et uakseptabelt beitepress, 

eller uakseptabelt mye påkjørsler i trafikken 

- Viltets leveområder skal tas hensyn til gjennom annen arealbruk på en slik måte at elgens 

beitegrunnlag ikke forringes i et langsiktig perspektiv 

 

Konkret målsetting for bestandsutviklingen 

 Opprettholde elgbestanden på dagens nivå.  

 

Næringsmessig målsetting 

- Grunneierne skal utøve mest mulig av elgforvaltningen selv, innenfor de offentlige rammer. 

- Viltet er en ressurs for grunneierne. Samtidig kan viltbestander redusere inntekten av jord- og 

skogbruk. Elgbestanden bør derfor avpasses slik at grunneiernes totale inntekter av eiendommen 

optimaliseres. Hvert enkelt jaktfelt skal arbeide for å sikre alle rettighetshaverne en akseptabel 

arealavkastning fra elgressursen. 
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Dette gjennomføres med følgende tiltak: 

 Ha et ku : okse forhold blant de voksne dyra i bestanden på 1,5 – 2, etter sett elg 

rapportene 

 Øke antallet fellingstillatelser samlet for å redusere og strukturere bestanden noe 

 Øke uttaket av kalv og ungdyr noe 

 Bestanden skal holdes på et nivå som minimaliserer konflikter og ulemper ovenfor trafikk 

og andre samfunnsinteresser. 

 Bestanden skal stabiliseres på et nivå som minimaliserer skader på skog og innmark og 

eventuell forringelse av det biologiske mangfoldet. 

 Oppsummert: Stabilisere bestanden på dagens nivå, men øke andelen stor okse og eldre 

ku.  

Bestandsdata 
Arealbruk 

Bestandsplanen består av fem kommuner: Ski, Vestby, Frogn, Ås og Nesodden. Tellende areal er samlet 

271 120 daa.  

  

 
 
* Et jaktfelt i Moss kommune med 11 023 daa har gått inn i Vestby elgvald fra 2018. 

** De fire valdene i Nesodden er fra og med 2018 slått sammen, og tidligere vald er jaktfelt. 

Kommune Vald Tellende areal

Ski
Kråkstad 

grunneierlag
25 000 daa

Ski Viltstellforening 30 026 daa

Vestby Vestby Elgvald        94 743 daa  *

Ås Ås Elgvald 47 160 daa

Frogn Frogn Storvald 44 500 daa

Nesodden
Nesodden 

«Storvald»
     29 691 daa **

Totalt 271 120 daa
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For sammenligningens skyld og for en aktuell oversikt har vi satt inn arealoppgaver fra NIBIO for Follo.  Den 

viser alt aktuelt areal i kommunene, også areal som ikke inngår i noe elgvald. 

Med Diff% menes andel i forhold til potensielt tildelingsareal av utmark etter arealoppgaven for den 

enkelte kommune.  Bruttoareal er utmarksareal bak hver tildeling for kommunene samlet.  Nettoareal er 

tilsvarende for fordeling av fellingstillatelser etter bestandsplanen for godkjente vald i de respektive 

kommunene.   

For Ski kommune ble det ved en ankesak til Fylkesmannen for 2017 avgjort en tildeling til de to valdne på 

16 og 17 dyr, noe som gir utslag på utregnet areal per fellingstillatelse i denne oversikten 

Valdgrensene følger ikke alltid kommunegrensene.  Spesielt for Vestby, men også for Ås er det arealer i 

Østfold med i valdene i kommunen. 

Det er ikke utelukket at det også i fremtiden kan være aktuelt med forskjellig tildeling i enkelte områder 

avhengig av forskjellige bestandsforhold og skadenivå.  Bestandsplanen gir rom for det, se senere. 

Minsteareal 

Etter Hjorteviltforskriftens § 6 er minstearealet i de enkelte kommunene fastsatt til 2 000 daa, bortsett fra 

Frogn kommune som har 1 500 daa.  Nesodden kommune forbereder sak om å endre minstearealet til 

1 500 daa fra 2019.  Minstearealene har ligget fast i flere år, og de enkelte kommunene har brukt «50% 

regelen» etter § 7 for å tilpasse den årlige tildelingen.  Kommunene oppfordres til å gjøre tilsvarende 

vedtak i bestandsplanperioden, begrunnet i behovet for å holde en så høy tildeling for å nå målsettingen i 

planen.  For regulering av tildelingsarealet vises til kriteriene og begrunnelsene gitt i viltlovens §§ 16 – 18. 

 

Arealdata kommuner i Follo Elgregion: Kilde Nibio år 2016 

Arealtype Nesodden  Frogn Ås Vestby Ski Sum Follo elgregion 

Full-/overflatedyrka jord 4 764 15 211 37 148 34 951 37 390 129 464 
Innmarskbeite 352 220 826 647 454 2 499 

Skog 44 030 58 068 47 521 79 867 104 057 333 543 

Åpen myr 250 131 297 122 1 086 1 886 

Snaumark 1 738 2 565 3 482 7 625 4 718 20 128 

Ferskvann 790 1 141 2 018 596 4 076 8 621 

Snø og isbre 0 0 0 0 0 0 

Bebygd og samferdsel 9 537 8 354 11 810 10 168 13 752 53 621 

Totalt 61 461 85 690 103 102 133 976 165 533 549 762 

Produktivt areal 46 018 60 764 51 300 87 614 109 861 355 557 

Areal jaktfelt 26 691 44 500 47 160 94 743 55 026 271 120 
Diff% 58 % 73 % 92 % 108 % 50 % 

Bruttoareal per fellingstillatelse 2 301 2 025 1 603 1 565 3 330 

Nettoareal per fellingstillatelse 1 485 1 483 1 474 1 495 1 667 

Totalt i valdet daa da per felling 

Bruttoareal* 355 557 2 032 

Bruttoareal* ink innmark 487 520 2 786 

tellende areal 271 120 1 486 



7 
 

Forskjeller innen regionen 

Follo elgregion har ikke forutsetninger for å vurdere om det er vesentlige forskjeller i bestandsstørrelse 

eller skadenivå innen elgregionen.  Vi har derfor lagt opp til en lik tildeling, bortsett fra Ski, hvor 

kommunen etter ankesaken i 2017 vil at den tildelingen, som gir et større arealkrav bak hvert dyr, skal 

opprettholdes. 

 

Beite 

Beiteressursen har stor betydning for elgstammen, både hva gjelder reproduksjon, overlevelse og vekst.  

 Det er ikke foretatt noen beitetaksering i Follo, men det foreligger noen takseringsrapporter for områdene 

rundt, som kan være en pekepinn på beitesituasjonen i Follo. Beitetakseringen for Østfold i 2013 viste 

stedvis et overbeite i områdene vest for Glomma. Hobøl kommune, som grenser inn til Follo, hadde et 

overbeite på furu og ROS, men et betydelig lavere beitepress på bjørk. Det er nærliggende å tro at 

beitepresset er om lag likt i Follo, men med lokale forskjeller. Beitesituasjonen i Follo skiller seg en del fra 

nærliggende områder i Østfold, da beiteressursen i Follo er svært fragmentert av infrastruktur, som kan 

virke negativt i form av skjev tilgjengelighet.   Jordekanter og hagemark betyr ofte mer for beitetilbudet 

enn den ordinære skogsmarka.  En del av elgbestanden trekker også ut av elgregionen vinterstid. 

Det er viktig å ta hensyn til beiteskader på innmark, spesielt i grønnsaker.  

Avgang utenom jakt  

Det er ikke etablert ulverevir i elgregionens område, men det har forekommet streifulv flere ganger.  

Det blir hvert år funnet eller skutt elg med skader/sykdom av ymse slag.  De vanligste «fallskader» antas å 

være gamle skader etter påkjørsler. Follo Elgregion vil holde utviklingen under oppsikt og kommunens 

fallviltregister og kartleggingen av CWD er et nyttig hjelpemiddel for å følge dette opp. 

FALLVILT / IRREGULÆR AVGANG AV ELG I FOLLO ELGREGION 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Bil 13 12 9 17 10 

Tog 0 4 3 4 4 

Død / Syk 10 6 8 12 13 

I alt 23 22 20 33 27 

Statistikken er mangelfull, da det mangler registrering fra enkelte kommuner, og oppgaven for Ski gjelder 

hele kommunen, ikke bare den del som inngår i Follo Elgregion 

En av de største ulempene med elgstammen er forholdet til biltrafikken og elgpåkjørsler. Det er påvist at 

antall påkjørsler henger sammen med størrelse på elgstammen, men også med trafikkbildet.  

Det er rapportert inn 402 elger som er funnet drept eller omkommet av ulike grunner i Follo i perioden 

2001 – 2013. Avgangen av elg utenom jakt har sunket siden starten av perioden.  Det er ferre elg som har 

gått med i trafikken, mens det er noen flere som har omkommet av forskjellige sykdommer. (Det er 

imidlertid få, og tallene kan skyldes bedre dokumentasjon.) 
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Utdrag fra utkastet til rapporten: Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2017.  

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2018.  Følger på de neste sidene: 

 

1. Region Follo 

1.1 Områdebeskrivelse 

 

 Follo – Omfatter bestandsplanområdet Follo Elgregion, som er valdene Ski Viltstell og Kråkstad 

Grunneierlag i Ski kommune, samt hele Vestby, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård kommune. 

 

1.2 Avskytingen 

 

Utviklingen i Follo har vært relativt stabil gjennom hele perioden, med en avskytning mellom 138 og 160 dyr 

gjennom hele perioden, før 2012 . Fra en topp i avskytningen i 2006 og 2007 (160 elg), sank avskytningen betraktelig 

frem til og med 2010.   Etter den relativt klare nedgangen i 2010 (135 dyr) økte avskytningen noe i 2011 (141 dyr), 

før den økte kraftigere i 2012, til 172 dyr. Siden 2012 har avskytingen gått en del ned, til 129 felte elg i 2015. I 2017 

økte avskytinga til 146 elg, noe som var i tråd med rådene gjennom Follo Elgregion.  

 

 

Antall felte dyr i Follo 2001 – 2017, fordelt på alder og kjønn.  
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Avskytningen har vært relativt likt fordelt mellom årene gjennom perioden. Det er skutt 20 -30 % kalv årlig, 20 -25 % 

voksen okse og rett under 20 % voksen ku.  De siste fem årene er det skutt om lag 60-65 % kalv og ungdyr samlet.  

 

 Prosentvis fordeling av skutt elg i Follo 2001 – 2017, fordelt på alder og kjønn.  

 

 

 

Fordeling av skutt elg i Follo 2001 – 2017 i absolutte tall. 
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Mellom 2007 og 2010 hadde Follo et stabilt uttak på ca. 55 % hanndyr, mens uttaket i 2011 og 2012 var på 60 % 

hanndyr . De siste tre årene har hanndyrandelen variert mellom 53 og 57 % hvert år.  

 

 

Felte dyr i perioden 2001 - 2016 sammenholdt med observert elgtetthet (sette dyr per dagsverk). 
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Prosentvis hanndyrandel i Follo 2001 – 2017, beregnet fra alle felte dyr.  

 

1.3 Bestandstetthet og sammensetning 

I Follo ble det sett jevnt med elg til og med 2008, før det var en topp i antall sett elg per jegerdagsverk i 2009.  Det 

var eneste gang i løpet av perioden det ble registrerte over 0,6 elg per jegerdagsverk. Fra og med 2010 til 2016 har 

observasjonene svingte opp og ned rundt 0,5 elg per jegerdagsverk. I 2017 ble det igjen sett 0,6 elg per 

jegerdagsverk.  
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Sett elg per jegerdagsverk i Follo 2001 -2017. 

 

 

 

I Follo har sett ku pr. okse variert mellom 1,4 og 2 gjennom store perioden, med relativt store årlige variasjoner. Fra 

2011 til 2013 virket det som om oksandelen sank, men i 2014 økte andelen okse igjen. I 2014 og 2015 ble det 

observert rett under 2 ku per okse i Follo, i 2016 2 ku per okse før andelen okse økte til 1,65 ku per okse i 2017.  

 

 

 Sett ku per okse i Follo 2001 -2017. 
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Reproduksjon 

 

Reproduksjonen, sett som antall kalv per ku, har i hovedsak vært mellom 0,7 og 0,9 og forholdet for siste 10 år er 

stabilt rundt 0,8 (figur 55). Det bør være et mål å kunne holde andelen kalv per ku til noe over 0,8 og kanskje med 

enkelte år opp mot 0,9 igjen. I 2017 gikk andelen kalv per ku svakt ned til 0,77.  

 

 

  Sett kalv per ku i Follo 2001 -2017.  

 

Andelen tvillingkalv har naturlig hatt noe større svingninger, men konturene på kurvene for kalv per ku og tvillingkalv 

er mye like. Siste seks år har tvillingraten ligget mellom 30 – 40 %, utenom 2015 og 2017 hvor tvillingraten var noe 

under 30 %. Trolig vil det være potensial for å kunne øke andelen tvillingkalv opp til 40 % i Follo.  
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 Sett kalv per kalvku i Follo 2001 -2017. 

 

Slaktevekter 

Follo har hatt en klar nedgang i kalvevektene fra over 70 kg i starten av perioden til under 60 kg de siste 3 årene. I 

2014 datt slaktevektene til periodens desidert laveste, med en gjennomsnittsvekt for begge kjønn på 58 kilo. Etter en 

periode på tre år med gjennomsnittsvekter under 60 kg, gikk snittvekten opp til 61 kg i 2017.  

 

Man har også hatt en nedgang i ungdyrvektene perioden sett under ett, med om lag 5 kilo reduksjon på årsokse og 

10 kg på kvige (figur 60). Det er dog store variasjoner på årlig gjennomsnittlig slaktevekt for åringer i Follo. I 2017 var 

gjennomsnittlig slaktevekt for halvannetårige hanndyr 141 kg og for kvige 134 kg.  
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 Gjennomsnittlig slaktevekt for kalv i Follo 2001 -2017. 

 

 

Gjennomsnittlig slaktevekt for åringer i Follo 2001 -2017. 

 

40

45

50

55

60

65

70

75

S
la

k
te

v
e
k
t 

(k
g

) 

Årstall 

100

110

120

130

140

150

160

S
la

k
te

v
e

k
t 

(k
g

) 

Årstall 

Hanndyr 1,5 år

Hodyr 1,5 år



16 
 

1.4 Oppsummering og diskusjon 

Follo 

Tallene for Follo virker relativt stabile, men det har vært skremmende med nedgangen i kalveproduksjonen og 

nedgangen i slaktevektene både sett perioden over ett og tallene fra 2016. Spesielt den kraftige nedgangen i 

kalvevekter er bekymringsfullt. Oppgangen i slaktevekten på kalv for 2017 er positivt, og forhåpentligvis vil den holde 

seg minst på det nivået fremover. Det må antas at et område som Follo bør kunne ha en større kalveproduksjon og 

en høyere slaktevekt spesielt for kalv enn man har nå.  

 

Med utgangspunkt i kalvevekter og reproduksjon anbefales det at man fortsetter å ha en ”føre var holdning” med 

tanke på beitenes utvikling. Det anbefales i tillegg at man opprettholder fokus på å ha et kjønnsnøytralt uttak i 

bestanden, selv om andelen okse er innafor foretrukket intervall. Dette kan og bør gjøres gjennom en mer 

kjønnsnøytral avskytning blant ungdyrene. Samtidig anbefales det å få opp andelen stor okse i bestanden.  

 

Det virker fornuftig at avskytningen økes ytterligere i Follo, ved å øke avskytingen av kalv – slik at 

kalv/ungdyrandelen i avskytingen økes til ca 70 %. Det oppfordres også til å holde kjønnsfordelingen i uttaket på 

50 – 55 %, også blant ungdyrene.  

(slutt på utdrag fra Utmarksavdelingens rapport 

 

Bestandens størrelse, sammensetning og kondisjon 

Elgbestanden er nå på et nivå som virker til å være om lag bærekraftig.  

 

Aldersfordeling 

Sett ku per okse beskriver kjønnssammensetning i stammen. Mye tyder på at hvis det er for få okser kan 

virkeligheten være enda dårligere ved at oksene eksponerer seg mye i en tynn oksebestand fordi de 

beveger seg over store strekninger. 

I en ideell bestand regnes 1,5 som et optimalt ku/okse forhold. I Follo har kuandel ligget på 1,5 – 2,1 ku per 

okse. Det er noen årsvariasjoner, men kuandelen har stort sett vært på et bra nivå.  

 

Vektutvikling 

Slaktevekten på kalv er relativt lave i Follo, sammenlignet med tilsvarende områder andre steder . Det er 

en tendens til at vektene på kvigekalv har gått noe ned gjennom perioden, mens oksekalven er relativt 

stabil. Gjennomsnittlig kalvevekt (begge kjønn samlet) har ligget på ca. 65 kilo de siste årene.  

 

Det er om lag samme mønster på ungdyrene av begge kjønn som kalvene, slaktevekten har sunket noe når 

man ser perioden over ett. Åringsoksene veier om lag 135-160 kg, mens kvigene veier 110 –150 kg. 
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(gjennomsnitt 141 og 134 kg siste år.)  Slaktevektene på åringer er mer tilfredsstillende enn på kalvene, 

men kunne trolig også vært høyere, da trenden virker å være negativ perioden over ett.   

 

Konklusjon om slaktevekter: 

Det er en god kondisjon i elgbestanden, men kalvevektene har potensiale til å være høyere.   

 

Oppsummering elgbestand 

Elgbestanden i bestandsplanområdet ser ut til å være på et bærekraftig nivå, utfra bestandsparametrene, 

påkjørsler og beiteskader.  

 

Reproduksjonsratene er relativt høye, men det er trolig potensiale for å øke andelen kalv per ku. For å få til 

dette er det nødvendig at alderen på kuene holdes høy, samt at man holder fokus på å opprettholde eller 

øke innslaget av store okser i bestanden. 

Tiltak i planperioden 
Registreringer 

 Sett elg: Sett elg skjema opprettholdes (også et offentlig pålegg), og jaktfeltene sender det  

inn til valdlederen. Sett takk – skjema brukes frivillig for å registrere endringer i andelen 

store okser. 

 Slaktevekter: En vektregistrering gir viktige data for å vurdere kondisjonen på dyra. Veiing 

er obligatorisk og slaktevektskjema skal leveres sammen med sett elg skjema til 

valdansvarlig. 

 CWD-prøver tas frivillig, og organiseres av Mattilsynet og kommunens viltforvaltning. 

 Andre registreringer utføres ved behov.  

Beitetakst 

 Behov for beitetakst vurderes i løpet av planperioden.  

Trafikk 

 Det skal arbeides kontinuerlig med tiltak for å redusere trafikkpåkjørsler av elg.  

 I samarbeid med kommunene må det vurderes fortløpende kontakt med Statens 

Vegvesen om aktuelle tiltak. 

 Innspill til planlegging av nye veitraseer. 
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Informasjon 

 Det vil bli sørget for aktuell informasjon til allmennheten.  Forankring av føringer og 

rutiner, dialog mellom vald og styre, felles samlinger, rapportering til kommunene.   

 Det vil bli forsøkt holdt en årlig samling mellom styret i elgregionen og viltforvalterne i 

kommunene.  Her presenteres resultatet fra årets jakt, utveksling av erfaringer, evaluering 

av måloppnåelse, drøfting av bestandssituasjonen.  Et slikt møte kan forslagsvis holdes i 

mars. 

   

Annet  

 Elgregionen stiller seg positiv til å ta elger som blir felt som skadedyr, og trafikkpåkjørte 

elger, innenfor de tildelte dyrene etter bestandsplanen. For det siste er det en forutsetning 

at kommunen sørger for pålagt kjøttkontroll.  Videre at det ikke svares fellingsavgift til det 

kommunale viltfondet.  Kjøtthåndtering utenom ordinær jakt kan også by på praktiske 

problemer. 

 Elgregionen ønsker å stimulere til aktiv trening av elghunder og ettersøkshunder, og vil 

oppfordre grunneiere til å stille arealer til disposisjon for dette.  

Avskytning i planperioden (2018 – 2021) 
Ved valg av avskytningsstrategi legges følgende forhold til grunn:   

Bestandsstruktur og bestandsnivå 

Dagens elgbestand i Follo virker å ligge på et bærekraftig nivå. Det anbefales at elgbestanden holdes om 

lag på dagens nivå. Likevel bør avskytningen dreies noe over fra eldre ku over til 1,5 års kviger, for å 

redusere avskytningen av høyproduktive kuer som kan produsere en større andel tvillingkalver. Det er 

ønskelig å øke andelen stor okse i bestanden.  

Avskytingsnivå og -sammensetning 

Det ønskes at det årlig åpnes mulighet for å skyte 178 dyr, og det søkes derfor om en kvote på samlet 712 

elg for kommende planperiode på fire jaktsesonger.  Med det utvidete arealet i Vestby elgvald fra 2018 

innebærer dette en lik ”tildeling” som summen av de enkelte kommuners tildeling foregående år. 

For å oppnå målsetningene med elgstammen legger bestandsplanområdet opp til følgende fordeling av 

avskyting i på kjønn og alder: 

 Minimum 70 % av skutte dyr skal være ungdyr/kalv. 

 Maksimalt 15 % av skutte dyr skal være voksen okse.  

 Maksimalt 15 % av skutte dyr skal være voksen ku.  

 Andelen hanndyr i den samlede avskytingen skal være ca. 50 -55% (ikke over 55%). For årskalver 
vil kjønnsforholdet bli tilfeldig innen det enkelte lag og år, det rokker imidlertid ikke ved målet 
om samlet kjønnsfordeling i uttaket for hele regionen. 
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Plan for uttak av elg i planperioden er gjengitt i tabell nedenfor.  

 Vald Kalv ungdyr Voksen 
okse 

Voksen ku Hvert år Totalt 

Ski Kråkstad 
grunneierlag 

45 10 9 16 64 

 Ski viltstell-
forening 

48          10 10 17 68 

Vestby Vestby Elgvald 176 38 38 63 252 

Ås Ås Elgvald 90 19 19 32 128 

Frogn Frogn Storvald 84 18 18 30 120 

Nesodden Nesodden 
«storvald» 

56 12 12 20 80 

Totalt  499 107 106 178 712 

 

 
 

Tildeling 

Vertskommunen tildeler kvote for planperioden for hvert vald basert på Bestandsplan for Follo Elgregion. 

Hvis det inntreffer uforutsette forhold, eller hvis elgbestanden utvikler seg annerledes enn forutsatt står 

vertskommunen eller elgregionen fritt, til på et hvert tidspunkt, å ta opp planen til diskusjon. 

Etter at valdet har fått tildelt fellingskvote vil valdene fordele kvoten til de ulike jaktfeltene etter egne 

fordelingsnøkler som skal bygge på prinsippene i bestandsplanen.  

 

Her vil i tillegg følgende punkter kunne tas hensyn til: 

- Eventuelle endringer i skadesituasjonen for skog og innmark 

- Hvor mange dyr som kjøres i hjel på vei og jernbane 

- Om det blir funnet rovdyrdrept elg 
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Vedlegg til bestandsplanen 

Interne regler for bestandsplanområdet Follo Elgregion.  

Det enkelte jaktlag er forpliktet overfor sitt vald i henhold til valdets regler og vedtekter. Valdene er 

forpliktet overfor bestandsplanområdet og bestandsplanen. 

 

Kalveførende ku 

Kalveførende ku skal i utgangspunktet ikke felles, og det bør så langt det lar seg gjøre skytes kun 
tvillingkalv, spesielt i den første delen av jakttiden. I spesielle situasjoner med skadegjørende elg på 
innmark, faller dette bort. 
 

Feilfelling 

Hvert enkelt vald og jaktlag er ansvarlig for at uttaket av elg blir i samsvar med inngått avskytningsavtale. 

Eventuelle brudd som ikke kan rettes opp innenfor valdet eller bestandsplanområdet innenfor rammene i 

avskytningsavtalen, skal svares for av valdet. Av dette følger at det enkelte jaktlaget er ansvarlig overfor 

valdet. 

a) Felling av flere dyr enn tillatt 

Dersom et jaktlag feller flere dyr enn tildelt i planperioden, skal jaktleder straks varsle valdansvarlig. 

Valdet kan fordele dyret innenfor valdet dersom valdets totale kvote for planperioden ikke er fylt. 

Dersom totalkvoten til valdet er overskredet, skal valdets leder straks varsle styret i 

bestandsplanområdet. Man kan her komme til enighet om omfordeling av dyret innenfor samme 

kommune. Dersom dette ikke lar seg ordne skal leder i bestandsplanområdet kontakte kommunen 

og vertskommunen, og orientere om situasjonen.  

b) Avvik fra avtalt fordeling av skutte dyr 

Sammensetningen i avskytingen kan variere mellom år, men den planlagte fordeling av skutte dyr 

med hensyn til alder og kjønn skal oppfylles ved planperiodens utløp (2017).  

Lagene oppfordres til å etterstrebe en mest mulig jevn alders- og kjønnsfordeling mellom årene.  

Varsling og ettersøk av skadeskutt elg 

Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling til den respektive kommune, og for ettersøk av påskutt eller såret vilt i 

henhold til hjorteviltforskriftens bestemmelser.  Jaktlagene er ansvarlig for at de har tilgang til godkjent 

ettersøkshund.   

 

Rapportering 

Under jakta skal det raskest mulig (samme dag) rapporteres til valdansvarlig dersom det skjer: 
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a) Skadeskyting. 
b) Feilfelling, for mange eller feil type dyr. 
c) Det skytes eldre dyr som skal nedklassifiseres grunnet vekt under vektgrensen (se eget punkt) 
d) Felte dyr av riktig kjønn, alder og størrelse skal rapporteres inn til valdansvarlig/oppsynet samme 

dag som det er felt. 
e) Alle felte elg veies og rapporteres på slaktevektskjema,  ”sett takk” skal brukes så langt det passer.  
f) Det oppfordres til bruk av Appen ”sett og skutt”. 

 

Styret i bestandsplanområdet vil ha jevnlig kontakt under jakt for oppfølging og status.  

Etter jakt og senest innen 10 dager etter at jakten er avsluttet, skal jaktlagene sende følgende rapporter til 

valdansvarlig: 

a) Fullstendig fellingsrapport med oversikt over felte dyrs kjønn, aldersgruppe og slaktevekt. 
b) Sett- elg skjema - fullstendig utfylt. 
c) Organinnsamlinger etter pålegg fra kommunen eller styret. 
d) Innbetaling av valdavgift til regionen på kr. 50,-.  
e) Innbetaling av kommunal fellingsavgift gjøres til hver enkelt kommune, etter kommunens satser.  

Valdansvarlig samordner rapportene og videresender samlerapport til bestandsplanområdet og 

vertskommunen (Landbrukskontoret i Ås kommune) innen 10 dager etter siste ordinære jaktdag, senest 10 

dager etter jakttidens slutt. 

Kontroll  

Valdene har fellings og vektkontroll av felte dyr innenfor eget vald. Rapportering til vertskommunen skjer 

gjennom styret i bestandsplanområdet. Det skal etableres en kjeve-kontroll av alle 1.5 års dyr, hvor hvert 

vald har ansvar for at det etableres en kontrollordning av sine dyr. Dersom kommunen ønsker kan de også 

føre kontroll av felte dyr. 

Styret i bestandsplanområdet vil informere valdene, som informerer jaktlagene ved innsamling av organer 

eller andre opplysninger utenom vanlig sett elg rapportering, initiert av myndighetene.  
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Avskytningsavtale 2018 – 2021 Follo elgregion  

På bakgrunn av den godkjente bestandsplanen inngås følgende avskytingsavtale mellom Follo Elgregion 

bestandsplanområde og vertskommunen. 

 Follo Elgregion Bestandsplanområde tildeles en kvote på 712 valgfrie dyr med hjemmel i  Forskrift 
om forvaltning av hjortevilt, §§ 12 - 18. Tildelingen gjelder for planperioden 2018 – 2021. 

 Plan for uttak av elg i planperioden er gjengitt i tabell nedenfor.  

 Vald Kalv ungdyr Voksen 
okse 

Voksen ku Hvert år Totalt 

Ski Kråkstad 
grunneierlag 

45 10 9 16 64 

 Ski viltstell-
forening 

48          10 10 17 68 

Vestby Vestby Elgvald 176 38 38 63 252 

Ås Ås Elgvald 90 19 19 32 128 

Frogn Frogn Storvald 84 18 18 30 120 

Nesodden Nesodden 
«storvald» 

56 12 12 20 80 

Totalt  499 107 106 178 712 

 

 Valdene fordeler selv dyrene til hvert jaktfelt. 

 Follo Elgregion Bestandsplanområde har følgende plan og regler for avskyting i planperioden: 

 Elglagene skal tilstrebe en noenlunde lik kjønnsfordeling i uttaket. Andel hanndyr bør ikke overstige 

55 %. 

 Minst 70 % av avskytingen skal være ungdyr(kalv/åring), med tilnærmet likt kjønnsforhold.  

 Maksimalt 15 % av avskytningen skal være voksne okser (2,5 år og eldre).  Hanndyr med kun 

maksimalt 2 pigger på en av sidene inngår i ungdyr-kvoten (her teller bare gevirpigger med lengde 

over 2,5 cm). Valdene står fritt til å ta ut en større andel kalv/ungdyr enn angitt. 

 Maksimalt 15 % av avskytningen skal være voksne kuer (2,5 år og eldre). Det settes en vektgrense 

på 135 kg for kontrollveide kuer for å regnes som ungdyr.    

 Årskalver med slaktevekt kontrollert til mindre enn 40 kg nedklassifiseres, og går ikke av 

bestandsplanen, og skal ikke kreves fellingsavgift for. 

 Den årlige avskytingen i bestandsplanområdet skal ikke avvike fra en jevn avskyting med mer enn 

15 %. En jevn avskyting vil være 182 dyr per år, og den årlige avskytingen i valdet kan derfor ikke 

overstige 209 dyr.  

 Kvotene kan ikke byttes/flyttes over kommunegrensene uten å avtale med aktuelle kommuner (den 

offentlige viltforvaltningen).  

 Alle dyr som er bestemt til 1,5 års dyr kontrolleres. Valdene etablerer egne rutiner for kontroll.   
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 Kommunens viltansvarlige kan gjennomføre kontroll av felte dyr. 

 Bestandsplanområdet og valdene forplikter seg til å levere inn fellingsoppgaver, sett-elg skjema, og 

slaktevektoppgaver til vertskommunen og å følge opp aktuelle organ-innsamlinger etter initiativ fra 

Miljødirektoratet, fylkeskommunen, fylkesmannen eller kommunen. 

 

Avtalen skrives i 6 eksemplarer, hvor deltakende vald og kommunen får hvert sitt eksemplar. 

 

 

......................................... 

Sted /dato 

.........................................     ...................................... 

for 

 


