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Bestandsplan for elg  

Follo Elgregion for 2022 – 2025 
Vestby 30. juni 2022 Vidar Holthe, sekretær. 

Innledning 
Dette er stort sett en videreføring av bestandsplanen for perioden 2018 – 2021.  Mål og vurderinger for den nye 

planperioden ble drøftet, og fikk sin tilslutning på årsmøtet i Follo Elgregion den 24. mars 2022.  Styret vedtok 

forslaget til bestandsplan på sitt møte 4. april 2022, og styret sendte søknad med ferdig utskrevet Bestandsplan for 

2022 – 2025 til vertskommunen Ås v/Follo Landbrukskontor den 26. april 2022.  

Bakgrunn 
Viltet er en del av ressursgrunnlaget for landbruket. Høsting og forvaltning av bestandene er innarbeidet 
som formål i lov om viltet og Hjorteviltforskriften.  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 for elgregioner 
(Hjorteviltforskriftens §§ 3 -5).   
 
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.  

Planperiode 
Planen gjelder for 4 års perioden 2022 – 2025, 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 Nordre Follo kommune 

(arealet disponert av Ski Viltstellforening og Kråkstad Grunneierlag).  

Regionens oppbyggning 
Follo Elgregion 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, samt interne regler for bestandsplanområdet. 

Bestandsplan 

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

bestandsplaner etter regelverket i Hjorteviltforskriften §§ 14 -17. 
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Ansvarlig kontaktperson 

Den til enhver tid valgte leder for Follo Elgregion er ansvarlig kontaktperson overfor vertskommunen. 

Elgvald 

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

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

nabokommunene. 

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 v/Follo landbrukskontor er 

vertskommune, og godkjenner bestandsplanen og inngår en flerårig avskytingsavtale med valdene.  

 

Nordre Follo kommune må delegere myndighet til Follo landbrukskontor til å behandle og godkjenne 

bestandsplanen for elgvaldene i Nordre Follo kommune som deltar i Follo elgregion. Mydigheten må 

delegeres da dette pr. i dag ikke er omfattet av vertkommunesamarbeidet med Nordre Follo kommune.   

 

Mål i planperioden 
Planen følger opp de vedtatte kommunale målsettingene for elgforvaltningen, i regionen jfr. 

Hjorteviltforskriftens § 3 og 4.   

Biologisk målsetting 

- 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 

- 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, kartlagte trekkveier og andre egnede trekk skal tas hensyn til gjennom annen 

arealbruk på en slik måte at elgens beitegrunnlag ikke forringes i et langsiktig perspektiv, både 

kommunalt og nasjonalt 

- Oppsummert:  Opprettholde elgbestanden på dagens nivå  
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Planområde   
Bestandsplanen består av fem kommuner: Vestby, Frogn, Ås, Nesodden og deler av Nordre Follo  Tellende 

areal er samlet 268 377 daa.  

  

Kommune Vald Tellende areal 

Nordre Follo Kråkstad grunneierlag 25 000 daa 

Nordre Follo Ski viltstellforening 30 026 daa 

Vestby* Vestby elgvald 92 000 daa 

Ås Ås elgvald 47 160 daa 

Frogn Frogn storvald 44 500 daa 

Nesodden Nesodden storvald 29 691 daa 

Totalt  268 377 daa 

 

*Vestby, nytt areal 92 000 daa i 2022, etter at noe er nedbygget i Mossemarka. 

Ny total sum  268 377 daa.  

 

Minsteareal 

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

Frogn kommune som har 1 500 daa.  Minstearealene har ligget fast i flere år, og de enkelte kommunene 

har brukt «50% regelen» etter § 7 for å tilpasse den årlige tildelingen.   

Forskjeller innen regionen 

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. 
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Måloppnåelse i første bestandsplanperiode 2018 - 2021 
Vektutvikling 

Slaktevekten på kalv er relativt lave i Follo, sammenlignet med tilsvarende områder. Det er en tendens til 

at vektene på kukalv har gått noe ned gjennom perioden (2018-2021), mens oksekalven er relativt stabil. 

Gjennomsnittlig kalvevekt (begge kjønn samlet) har ligget på ca. 55 kilo de siste årene.  

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

sunket noe når man ser perioden over ett. Årsoksene veier om lag 140 kg, mens kvigene veier 120 –135 kg. 

Slaktevektene på åringer er mer tilfredsstillende enn på kalvene, men kunne trolig også vært høyere, da 

trenden virker å være negativ perioden over ett.   

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

nedgang i vektene på årskalv enn på vektene av halvannetåringer kan tyde på klimastress (varme, tørre 

somre) mer en redusert kvalitet i årsbeitet som følge av hardt beitetrykk. 

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

påkjørsler og beiteskader. (se vedlagte rapport fra UTMARKSTJENESTER AS) 

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. 

Bestanden og jaktuttaket har vært vesentlig jevnere (i bedre balanse) i Follo Elgregion i de siste frie årene 

sammenlignet med omkringliggende distrikter i gamle Østfold og gamle Akershus.  Aldersfordelingen av de 

skutte dyrene i 2021 (tannsnitting) viser et målrettet uttak av ungdyr.  Tross det er det enkelte både 

hanndyr og hunndyr som oppnår høy alder.  Det er viktig å opprettholde et visst uttak av voksne dyr, ellers 

vil de gå ut «av soga» uten å bli skutt. 

2018 var en ekstrem tørkesommer som gikk ut over kvaliteten på beitet, (se vedlagte fagartikler).  Dette 

kan forklare mye av vektnedgangen, og må tillegges større betydning enn tilgjengeligheten av kvistbeite på 

vinteren. 

Bestandsplanens krav til rettet avskytning gjør det krevende for jegerne i en jaktsituasjon å avgjøre om det  

er et skytbart dyr eller ikke.  Mange skuddsjanser forblir da ubrukte.  Med begrenset fritid til rådighet, små 

jaktfelter med få fellingstillatelser i hver, og ikke alltid rett kategori dyr «hjemme» er det vanskelig å oppnå 

en høy og jevn fellingsprosent.  Kravene til rettet avskytning må derfor ikke bli vanskeligere enn de er. 

Den lave fellingsprosenten i 2021 skapte en viss usikkerhet om den videre bestandsutviklingen, selv om vi 

tror det mer skyltes tilfeldigheter om hvor dyrene oppholdt seg.  Vi velger derfor å legge opp til en 

reduksjon i jaktuttaket i 2022 på ca 20 % med sikte på å gå tilbake til jaktuttaket vi hadde i 2018 – 2020.  

Erfaringene høsten 2022 sammen med planlagt beitetakst og ny kjeveinnsamling vil gi oss et sikrere 

vurderingsgrunnlag for resten av planperioden.     
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Fellingstall i forhold til tildelte fellingstillatelser i forrige 

bestandsplanperiode: 

 Vald Tildelt 2018 2019 2020 2021 

Kråkstad   16 11 16 18 11 

Ski 17 16 12 10 9 

Vestby 63 61 56 58 60 

Ås 32 19 25 26 15 

Frogn 30 25 28 29 19 

Nesodden 20 15 19 13  1 

Sum 178 157 166 154 115 

 

Aldersfordelingen av skutte elg i 2021. 

Tenner av elg eldre enn halvannetåringer ble for jaktåret 2021 sendt til FAUN for aldersbestemmelse 

ved tannsnitting, ialt tenner fra 42 dyr.  Sammenstilt med rapporterte årskalver og halvannetåringer 

ga det følgende fordeling for fjorårets avskytning. 
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Bestandsplanen for 2022 – 2025 

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.  NB. Husk at sett elg skal føres etter ny instruks med «dobbeltobservasjoner». 

 Slaktevekter: En vektregistrering gir viktige data for å vurdere kondisjonen på dyra. Veiing 
er obligatorisk og slaktevektskjema skal rapportres med sett og skutt Appen, eller sammen 
med sett elg skjema til valdansvarlig. Kalde slakt, ikke ferdig hengt (tørkesvinn), uten 
fratrekk for skuddskadd kjøtt. Hode og bein kappet på vanlig måte. 

 Aldersbestemmelse av alle voksne dyr vil skje i regi av Viken fylkeskommune i 2022 

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

 Andre registreringer utføres ved behov. 

Beitetakst 

 Blir gjennomført i regi av Viken fylkeskommune i 2022. 

Trafikk 

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

 Innspill til planlegging av nye veitraseer. 

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 fagsamling for interesserte og de offentlige 
viltforvaltninger i elgregionen.  Her presenteres resultatet fra årets jakt, utveksling av 
erfaringer, evaluering av måloppnåelse, drøfting av bestandssituasjonen.  Et slikt møte 
kan forslagsvis holdes i februar/mars. 

Annet  

 Elgregionen stiller seg positiv til å overta elg som blir felt som skadedyr, og trafikkpåkjørte 
elg, innenfor tildelt kvote  etter bestandsplanen.  

 Elgregionen ønsker å stimulere til aktiv trening av elghunder og ettersøkshunder, og vil 
oppfordre grunneiere til å stille arealer til disposisjon for dette.  

Utvidelse 

 Styret er positivt innstilt til et utvidet samarbeid om elgforvaltningen med tilstøtende 
regioner, kommuner og vald. (Mest aktuelt med Indre Østfold kommune). 
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   Avskytning i planperioden (2022 – 2025)  

Ved valg av avskytningsstrategi legges følgende forhold til grunn:   

Bestandsstruktur og bestandsnivå 

Det er litt usikkerhet rundt bestandsstørrelsenen etter siste års jakt, spesielt i deler av området, men vi tror 

fortsatt den ligger på et bærekraftig nivå. Det anbefales derfor 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  

 Follo Elgregion tildeles en kvote på 675 valgfrie dyr med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, §§ 12 - 18. Tildelingen gjelder for planperioden 2022 – 2025. 

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

 Vald Kalv ungdyr Voksen 
okse 

Voksen ku Hvert år Totalt 

 Nordre 
  Follo 

Kråkstad 
grunneierlag 

44 9 9 16 (14 i 
2022) 

62 

 Ski viltstell-
forening 

47          9 9 17 (14 i 
2022) 

65 

Vestby Vestby Elgvald 166 35 35 62 (50 i 
2022) 

236 

Ås Ås Elgvald 86 18 18 32 (26 i 
2022 

122 

Frogn Frogn Storvald 80 17 17 30 (24 i 
2022) 

114 

Nesodden Nesodden 
«storvald» 

52 11 11 20 (16 i 
2022) 

74 

Totalt  475 99 99 177 (143 i 
2022) 

675 

 
På grunn av usikkerheten rundt bestandsstørrelsen, har styret i Follo elgregion bestemt at det skal være 

20% reduksjon i avskytingen det første året av denne planperioden.  

Det ønskes at det årlig åpnes mulighet for å skyte 177 dyr (143 dyr 2022), og det søkes derfor om en kvote 

på samlet 675 elg for kommende planperiode på fire jaktsesonger. 

Planen vil naturlig få en grundig evaluering etter første året, hvor man gjør en vurdering i forhold til 

avskyting de 3 neste år av planen. Eventuell redigering/endring, vil gjøres i samarbeid med 

Vertskommunen (Follo landbrukskontor).  
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 Valdene fordeler selv dyrene til hvert jaktfelt. 

 Follo Elgregion 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 tildelingen skal være ungdyr (kalv/åring), med tilnærmet likt kjønnsforhold. Valdene 

kan velge å spesifisere antall årskalver. 

 Maksimalt 15 % av tildelingen skal være eldre okser (2,5 år og eldre). 

 Hanndyr med kun maksimalt 1 pigg på en av sidene (normalt 1 pigg på hver side) inngår i ungdyr- 

kvoten  

 Valdene står fritt til å ta ut en større andel kalv/ungdyr enn angitt, og kan også spesifisere en egen 

kvote for årskalv 

 Maksimalt 15 % av tildelingen skal være eldre kuer (2,5 år og eldre). 

 Voksne kuer med vekt under 125 kg inngår i ungdyrs kvoten. 

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

bestandsplanen.  Det er opp, til den enkeklte kommune om det skal svares fellingsavgift for disse.  

De skal rapporteres til SSB, som felte for jaktstatistikken. 

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

15 %. En jevn avskyting vil være 177 dyr per år, og avskytingen et enkelt år i elgregionen kan derfor 

ikke overstige 205 dyr.  

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

offentlige viltforvaltningen).  

 Alle dyr som er bestemt til 1,5 års dyr kontrolleres. (Utgår ved kjeveinnsamling) Valdene etablerer 

egne rutiner for kontroll.   

 Kommunens viltansvarlige kan gjennomføre kontroll av felte dyr. 

 Bestandsplanområdet og valdene forplikter seg til å levere inn fellingsoppgaver til vertskommunen 

og å følge opp aktuelle organ-innsamlinger etter initiativ fra Miljødirektoratet, fylkeskommunen, 

eller kommunen. 

 Det kan pålegges innsamling av tenner for aldersanalyse.  For 2022, alle dyr eldre enn årskalv. 
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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 drøfting. 

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 måtte 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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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 (2025).  

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.   
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Rapportering 

Under jakta skal det raskest mulig (samme dag) rapporteres til valdansvarlig: 

a) Eventuell skadeskyting. 
b) Eventuell feilfelling, for mange eller feil type dyr. 
c) Det skytes eldre dyr som skal nedklassifiseres grunnet svært lav vekt, eller andre årsaker som gjør 

det riktig at disse dyrene tas ut. 
 

 Alle felte dyr skal rapporteres inn til valdansvarlig/oppsynet samme dag som det er felt. 
Hvordan dette rapporteres er opp til hvert vald. (telefon eller sms)   

 Alle felte elg veies og rapporteres på «sett og skutt»,” sett takk” kan brukes så langt det 
passer. Slaktevekt er vekt av kaldt slakt uten fratrekk for skuddskadd kjøtt.  Hode og bein 
kappet på vanlig måte. 

 Sett elg rapporteres etter ny instruks, med «dobbeltobservasjoner» 
 

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) Alt registrert på «sett og skutt»  
c) Organinnsamlinger etter pålegg fra kommunen eller styret. 

 
Senest 15 dager etter siste ordinære jaktdag, skal valdansvarlig sørge for: 
 

a) Innbetaling av valdavgift til regionen på kr. 50,-.pr. tildelte dyr  
b) Innbetaling av kommunal fellingsavgift til hver enkelt kommune, etter kommunens satser.  

Valdansvarlig samordner rapportene og videresender samlerapport fra jaktfeltene til bestandsplanområdet 

og vertskommunen (Follo landbrukskontor) innen 15 dager etter siste ordinære jaktdag. 

Kontroll  

Valdene har ansvar for kontroll av alle felte dyr, eldre enn kalv innenfor eget vald. Rapportering til 

vertskommunen skjer gjennom valdansvarlige. Det skal etableres en kjeve-kontroll av alle 1.5 års dyr, 

dersom det ikke er kjeveinnsamlig det året. 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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Vedlegg 
Disse dokumentene følger bestandsplanen som fag grunnlag: 

 Sett og skutt elg i Follo elgregion.  Oppsummering etter jaktsesongen 2021 

UTMARKSFORVALTNINGEN 1/2022 

 Hilde K. Wam m.fl. (2019): Et hardt år for elgene i Sør-Norge.  HJORTEVILTET s.72 – 75 

 F. Widemo (2020): Klimatförändringar ett hot mot älgen. SLU-nyhet 17. apr. 2020 
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