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HMPB-66/17 
Målsettinger for hjorteviltforvaltning i Frogn - høring 
 
Viltnemndas arbeidsutvalgs vedtak 31.05.2017: 
Målsetting for hjorteviltforvaltning for Frogn for perioden 2012-2016 sendes uendret på 
høring for en ny periode 2017-2021.  
 
Målsettingene lyder;  
 
Hjortevilt i Frogn kommune skal forvaltes slik at det oppnås balanse mellom målsettingene 
om at  

 sunn dyrehelse ivaretas (målt i slaktevekt, kalv per ku (sett-elg), tvillingandel mv)  

 produksjon av viltkjøtt per areal maksimeres  

 viktige vinterbeiteområder og kalvingsplasser, samt de viktigste forbindelsene og 
korridorene for ferdsel gjennom landskapet ivaretas  

 beiteskader i hager og på jordbruksavlinger holdes på et lavmål  

 møter mellom hjortevilt og bil holdes på et moderat nivå og med begrenset 
skadeomfang  

 
Elgbestanden søkes holdt stabil. En stabil elgstamme i Frogn antas å tilsvare en produksjon 
som forsvarer et årlig uttak på 20-30 dyr og der snittvekt på 1 ½ åringer ligger på 130-150 kg. 
Dette sikers gjennom;  

 gode bestandsplaner og om mulig økt samarbeid over kommunegrensene  

 avskytning som sikrer at observert ku per okse (sett-elg) skal ikke overstige 2 for 
storvaldet i gjennomsnitt  

 eldre produktive okser spares  
 
Rådyrbestanden søkes økt noe sammenlignet med dagens situasjon, men ikke til slike 
tettheter som i forrige tiår. Ved en optimal rådyrbestand kan det trolig tildeles fellingstillatelse 
på 120-130 dyr. Sunn forvaltning av rådyrstammen sikres gjennom;  

 aktiv bruk av 50% regelen ved tildeling av fellingstillatelser – og om nødvendig ved 
justering av forskrift som fastsetter minsteareal  

 godkjenning av innmark som tellende areal. Andel innmark som godkjennes 
avhenger av valdets arrondering og totalandel innmark i valdet og plassering av 
denne sett i forhold til utmarka  

 sammenslåing av vald til større enheter med mer effektiv og sikker jakt  

 økt jakt på rødrev  

 innføring av ekstraordinær båndtvang i lange kuldeperioder, ved store snømengder 
og/ eller andre forhold som vesentlig tapper dyrene for energi  

 fjerning av vegetasjon og gjennomføring av andre tiltak langs utsatte veistrekninger 
 
Hjort skal tillates å etableres i kommunen. Utviklingen overvåkes. Det er ikke aktuelt å åpne 
for jakt på hjort de nærmeste årene. 

 
 
 
 
 
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19s behandling 12.06.2017: 
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Forslag: 
 
Arne Rød fremmet følgende forslag på vegne av Senterpartiet: 

«Siste ledd lyder: 

Hjort skal tillates å etableres i kommunen. Utviklingen overvåkes. Det er ikke aktuelt 
å åpne for jakt på hjort de nærmeste årene 

Forslag til nytt siste ledd: 

Hjort skal tillates å etablere seg i kommunen. Utviklingen overvåkes med tanke på 
eventuelle tiltak i forvaltningen.» 

 
 
Votering: 
Ved alternativ votering over innstilling og SPs forslag, ble SPs forslag vedtatt med 7 
stemmer (7=4H, 1FrP, 1SP,1V).  4 stemte for innstillingen (4=3Ap, 1MDG). 
 
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19s vedtak 12.06.2017: 
Målsetting for hjorteviltforvaltning for Frogn for perioden 2012-2016 sendes uendret på 
høring for en ny periode 2017-2021.  
 
Målsettingene lyder;  
 
Hjortevilt i Frogn kommune skal forvaltes slik at det oppnås balanse mellom målsettingene 
om at  

 sunn dyrehelse ivaretas (målt i slaktevekt, kalv per ku (sett-elg), tvillingandel mv)  

 produksjon av viltkjøtt per areal maksimeres  

 viktige vinterbeiteområder og kalvingsplasser, samt de viktigste forbindelsene og 
korridorene for ferdsel gjennom landskapet ivaretas  

 beiteskader i hager og på jordbruksavlinger holdes på et lavmål  

 møter mellom hjortevilt og bil holdes på et moderat nivå og med begrenset 
skadeomfang  

 
Elgbestanden søkes holdt stabil. En stabil elgstamme i Frogn antas å tilsvare en produksjon 
som forsvarer et årlig uttak på 20-30 dyr og der snittvekt på 1 ½ åringer ligger på 130-150 kg. 
Dette sikers gjennom;  

 gode bestandsplaner og om mulig økt samarbeid over kommunegrensene  

 avskytning som sikrer at observert ku per okse (sett-elg) skal ikke overstige 2 for 
storvaldet i gjennomsnitt  

 eldre produktive okser spares  
 
Rådyrbestanden søkes økt noe sammenlignet med dagens situasjon, men ikke til slike 
tettheter som i forrige tiår. Ved en optimal rådyrbestand kan det trolig tildeles fellingstillatelse 
på 120-130 dyr. Sunn forvaltning av rådyrstammen sikres gjennom;  

 aktiv bruk av 50% regelen ved tildeling av fellingstillatelser – og om nødvendig ved 
justering av forskrift som fastsetter minsteareal  



Frogn kommune 

  
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-
19 12.06.2017 

Side 34 av 44 

  

 godkjenning av innmark som tellende areal. Andel innmark som godkjennes 
avhenger av valdets arrondering og totalandel innmark i valdet og plassering av 
denne sett i forhold til utmarka  

 sammenslåing av vald til større enheter med mer effektiv og sikker jakt  

 økt jakt på rødrev  

 innføring av ekstraordinær båndtvang i lange kuldeperioder, ved store snømengder 
og/ eller andre forhold som vesentlig tapper dyrene for energi  

 fjerning av vegetasjon og gjennomføring av andre tiltak langs utsatte veistrekninger 

 

Hjort skal tillates å etablere seg i kommunen. Utviklingen overvåkes med tanke på 
eventuelle tiltak i forvaltningen. 

 
 
[Lagre]  
 
  


