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Bakgrunn
Ansvar
Klima- og miljødepartementet er overordnet
myndighet for all viltforvaltning, og styrer forvaltningen gjennom budsjett, lovverk og langtidsplanlegging. Miljødirektoratet er underlagt Klima- og miljødepartementet, og er den sentrale
faginstansen innenfor viltforvaltning.
Det regionale ansvaret for viltforvaltningen er
etter forvaltningsreformen i 2010 fordelt mellom
fylkeskommunen og fylkesmannen.
Fylkeskommunens oppgaver
•

Forvaltning knyttet til å sikre de høstbare,
ikke truede viltartene.

•

Samle inn, kvalitetssikre og levere data til
nasjonale databaser innenfor sitt ansvarsområde.

•

Veilede kommuner og rettighetshavere
innenfor sitt ansvarsområde.

•

Fordele tilskudd til lokale vilttiltak fra det statlige- og fylkeskommunale viltfondet.

•

Sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske.

Fylkeskommunene mottar årlig et forventningsbrev fra Miljøverndepartementet, der det presiseres at fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av høstbare, ikke truede arter av vilt.
Fylkeskommunen har likevel få virkemidler utover tilskuddsmidler og råd, veiledning og informasjon til kommuner og rettighetshavere.
Fylkesmannen har det juridiske ansvaret, og er
blant annet klageorgan for kommunale vedtak.
Kommunene er de lokale viltmyndighetene og
utgjør en viktig og omfattende del av forvaltningen. Spesielt innen forvaltning av elg, hjort og
rådyr, samt viltskader fra hjortevilt og småvilt som

hare, rype, skogsfugl og ender. Kommunene har i
tillegg egne viltfond som de forvalter. Disse midlene tas gjennom fellingsavgifter og overskudd
fra solgt fallvilt. Midlene fordeles og tilbakeføres
til viltstellstiltak i kommunen/regionen.

Kunnskapsgrunnlaget
All forvaltning av vilt skal være kunnskapsbasert,
og kunnskap om parametere som påvirker beslutninger om jaktuttak er derfor grunnleggende
for en god forvaltning.
Elgens kondisjon og elgbeitenes beskaffenhet er
godt beskrevet i Østfold. Vi har dessuten gode
tidsserier som viser utvikling av bestandsutviklingen siden 1970 og beitesituasjonen siden 2006.
De nyeste undersøkelsene er fra 2013. Disse rapportene er utarbeidet av Faun Naturforvaltning
på oppdrag fra fylkeskommunen og kommunene. En av rapportene tar for seg bestandens
vekst, størrelse og kondisjon, og den andre rapporten har vurdert tilgang på beiter og kvaliteten
på disse.
Faunrapport 006-2013: Aldersregistreringer og
bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta
2012, baserer seg på rapporter om «sett elg»
-skjemaene som er lovpålagt rapportering fra elgjakta, innsendte slaktevekter, og aldersbestemmelse basert på innsendte tenner. Det ligger et
stort statistisk materiale bak vurderingene i rapporten.
Faunrapport 023-2013: Elgbeitetaksering i Østfold 2013, baserer seg på feltundersøkelser på 98
steder spredt rundt i fylket. På disse 98 lokalitetene
er det undersøkt omtrent 30 prøveflater. Det ble
kjørt tilsvarende undersøkelser i 2006 og i 2009.
Begge rapportene finnes elektronisk.
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Elgbestanden i Østfold og beitenes
beskaffenhet
Med grunnlag i ”sett elg”-data og aldersregistreringer er det gjennomført beregninger av elgtettheten i Østfold fylke i perioden 1986 til 2012.
Det er sett på utvikling i slaktevekter, kalvrater og
vekt/gevirutvikling med alder. Antall elg etter jakt
i 2012 er beregnet til omtrent 4250. Antallet er
sannsynligvis det høyeste i hele perioden 19862012, men det har vært relativt stabil siden 2002.
Avskytningen har vokst fra år 1900 og nådde en
topp i 1982, da det ble skutt 2099 elg i Østfold.
De siste 10 årene har avskytningen ligget på i
overkant av 1300 dyr.
Bestandskondisjonen hos elg i Østfold er relativt
god, men kalverater og slaktevekter viser en svak
nedgang.
Det er gjennomført beitetakseringer i hele fylket
i 2006, 2009 og 2013. Konklusjonen på rapporten
fra 2013 fastslår at:
De viktigste beiteplantene i busksjiktet i ungskog i Østfold er furu, bjørk og rogn, osp og selje
(ROS). Tettheten av furu og ROS er på et moderat nivå, mens tettheten, og tilbudet av bjørk, er
meget høyt.
Beitetrykket i Østfold ser ut til å ligge på omtrent samme nivå som i 2009, men noe lavere
enn i 2006. Beitepresset på ROS artene er høyt,
og fôrproduksjonen disse artene representerer
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er betydelig hemmet som følge av beiting. Produksjonen av bjørkeskudd er i liten grad hemmet
av elgbeiting. Beitepresset på furu er samlet sett
på et nivå som indikerer akseptable skogskader.
Likevel er det ingen tvil om at det i enkelte områder, og for enkelte grunneiere, kan være betydelige skogbruksmessige kostnader på furu som
følge av et hardt beitepress vinterstid. Beitetakseringene indikerer at skadene på gran er av et
meget beskjedent omfang.
Elgbestanden i Østfold er i godt hold og har relativt gode beiter. Siden 90-tallet har det imidlertid
vært en liten, men stabil nedgang i vekten på kalv
og halvannet-åringer. Det samme gjelder kalverater og andel tvillinger. Beitepresset er betydelig
på de viktigste beiteartene, men for andre arter
som furu og bjørk er beitepresset moderat. Det
er kun noen få steder i fylket hvor det totale beitepresset karakteriseres som stort.
Det er viktig å følge utviklingen av beiter og bestand nøye, særlig med tanke på hva som har
skjedd med elgbestanden på vestsiden av Oslofjorden fra Vestfold t.o.m. Agder, der bestanden
har nærmest kollapset på grunn av overbeite.
Selv med svært redusert bestand er det liten bedring å spore.

Mål og strategier for
elgforvaltningen
Hovedmål:
Østfold skal ha en sunn elgstamme som er bærekraftig i forhold til beitetilgang og artsmangfold
i naturen, og som minimaliserer konflikter med
trafikken og jord- og skogbruksnæringa. Innenfor disse rammene kan elgstammen forvaltes til
beste for verdiskapning og friluftsliv.
På fylkesnivå skal elgbestandens størrelse være
på 2013-nivå. Bestandskondisjonen skal være på
2013-nivå eller bedre, slik at jaktutbyttet over tid
er stabilt og betydelig.

Delmål og strategier:
1. Fylkeskommunen som tilrettelegger og
kontrollør
Fylkeskommunen skal gi kommuner, organisasjoner og bedrifter bistand, råd og veiledning
av god faglig kvalitet i saker om viltforvaltning.
Fylkeskommunen skal være pådriver i arbeidet
med å kartlegge elgbestanden og beitene.
Strategier:
• Fylkeskommunen skal aktivt bidra med faglige innspill til kommunene, bestandsplanområder og jegere, samt legge til rette for
samarbeid og FoU-arbeid i regionen.
• Fylkeskommunen skal kontrollere at kommunene gjennomfører sine plikter i elgforvaltningen, med særlig vekt på å følge opp
bruken av Hjorteviltregisteret.
• Fylkeskommunen skal bidra faglig til at
kommunene har tilstrekkelig med kompetanse til å bruke Hjorteviltregisteret i sitt
arbeid.

2. Jaktorganisering
Fylkeskommunen skal bidra til å etablere en
forvaltningsstruktur hvor jaktfeltene (jaktlagene) inngår i bestandsplanområder som kan
drive reell stammevis forvaltning. Mer enn 90
prosent av tellende areal skal ligge i bestandsplanområder, slik at rettighetshavere i størst
mulig grad kan forvalte egen elgstamme etter
kommunale retningslinjer.
Strategier
• Fylkeskommunen skal bistå kommunene i
arbeidet med å lage gode, etterprøvbare
kommunale målsetninger.
• Fylkeskommunen skal oppfordre til at det
opprettes hensiktsmessige bestandsplanområder, og bidra til å etablere interkommunale- og retthetshaverstyrte elgregioner.
• Fylkeskommunen skal bidra til organisering
av bestandsplanområder over kommunegrenser der dette er hensiktsmessig.
3. Jakttid
Alle elg skal i utgangspunktet felles innen normal jakttid.
Strategi
• Utvidet jakttid i enkeltområder skal kun benyttes unntaksvis, og i spesielle tilfeller.
• Fylkeskommunen skal se på mulighetene
for å utvide normal jakttid for hele fylket i
forbindelse med neste revisjon av Forskrift
om jakt- og fangsttider samt sanking av
egg og dun for jaktsesongene fra og med
1. april 2012 til og med 31. mars 2017.
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4. Bestandskondisjon
Elgens kondisjon skal forbedres eller holdes
stabil i perioden. Jaktutbyttet skal på denne
måten økes i forhold til antall dyr i vinterstammen. Gjennomsnittlig slaktevekt til 1,5-årige
felt elg skal vise stigende tendens, eller være
stabil. Det skal være en normal kjønns- og alderssammensetning i bestanden (ku/okseforhold på 1,5-2,5).
For å sikre en robust bestand bør gjennomsnittsalderen i bestanden økes.

5. Elg og trafikk
Påkjørsler av elg på vei og jernbane skal ikke
overstige 3 prosent av jaktuttaket på fylkesnivå, eller 10 prosent i noen enkeltkommune,
i perioden.
Alle kommunene skal dokumentere og kartfeste trafikkulykker med elg i det nasjonale
Hjorteviltregisteret.
Strategier:

Strategier:

• Fylkeskommunen skal være aktiv i arbeidet
med trafikksikkerhet, og bidra med kompetanse og informasjonsmateriell.

• Fylkeskommunen skal bidra med kunnskap
og med innhenting av beslutningsgrunnlag
til kommunene.

• Fylkeskommunen skal aktivt påvike kommunene til å benytte Hjorteviltregisteret
som forvaltningsverktøy for fallvilt.

• Fylkeskommunen skal bidra med råd og
høringsinnspill når kommunale målsetninger og minsteareal fastsettes.

• Fylkeskommunen skal bidra faglig til at
kommunene har tilstrekkelig med kompetanse til å bruke Hjorteviltregisteret i sitt
arbeid.

• Fylkeskommunen skal bidra med kunnskap
om avskytingsstrategier som øker muligheten for å oppfylle vedtatte målsetninger.
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6. Elg og skog/innmark
Det lave konfliktnivået mellom elg og skader på
skog og innmark i Østfold skal opprettholdes.
Strategi
• Fylkeskommunen skal jobbe aktivt for at elgbestandenertilpassetbeitegrunnlaget,gjennom kunnskapsinnhenting og informasjon.
7. Naturopplevelser, elgjakt som næring
og jegerrekrutering
Elgbestanden skal gi friluftsfolk fine naturopplevelser, og også kunne gi merverdi i reiseliv
og turismesammenheng. Det er også et mål
at det tilbys et større spekter og omfang av
jakttilbud, samt øke elgjaktens økonomiske
betydning i lokalsamfunnet.
Jakt på elg skal være et høydepunkt for jegere
og lokalsamfunn. Jakta skal ha stor samfunnsaksept og føre lokale jakttradisjoner videre.
Det er et mål å øke rekruteringen og senke
gjennomsnittsalderen på elgjegeren i Østfold.
Strategier:

• Fylkeskommunen skal sammen med kommuner, rettighetshavere, og jeger- og fiskerforeninger jobbe for å øke rekrutteringen.
• Fylkeskommunen skal samtidig bidra til at
jakttilbudet med høy grad av tilrettelegging og fokus på arbeidsplasser og inntjening for landbruksnæringen økes.
• Fylkeskommunen skal bistå kommunene
med å utvikle andre tilbud knyttet til elg og
naturopplevelser.
8. Elg og biologisk mangfold
Elg skal ikke utgjøre noen trussel mot det biologiske mangfoldet. Beiting skal ikke i utilbørlig grad fortrenge nøkkelarter for biologisk
mangfold i skog som eksempelvis rogn, osp,
selje og eik, eller økonomisk viktige arter som
furu og gran.
Strategi:
• Fylkeskommunen skal jobbe aktivt for at
elgbestanden er tilpasset beitegrunnlaget,
gjennom kunnskapsinnhenting og informasjon.

• Fylkeskommunen skal jobbe for å ivareta et
godt tilbud av ”tradisjonell bygdejakt” med
lav grad av tilrettelegging som aktivum for
lokalbefolkningen.
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Østfold fylkeskommune
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
www.ostfoldfk.no

