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Driftsplan for 2020 - 2024 
 

Tellende areal for hjort/rådyr 46508 daa.  

Eiendommer som er med i Midtre Haram Storvald:  

Håvik, Skulstad, Bjørlykke, Ringstad, Helland, Skår, Skåravika, Indrestrand, 

Ertresvåg, Fanneløp, Eidsvik, Fagerli, Store Slyngstad og Lille Slyngstad.   

 

Midtre Haram Storvald  
Ellers vises til kart med inntegnede grenser vedlagt forrige driftsplansperiode. 

 

BESTANDSPLAN HJORT 
 

Målsetting for hjorteforvaltningen 
 

1. Forvalte hjorteviltet på en bærekraftig måte samtidig med at beiteskadene på skog og  

innmark holdes på et akseptabelt nivå.  

2. Gjennom avskytning sørge for at stammen har en naturlig fordeling på alder og kjønn.  

3. Ved aktiv bruk av skrapdyrvekter sørge for å ta ut de minste dyrene av alle alder og kjønn 

og ved dette håpe på at gjennomsnittsvektene går opp. 

4. Samarbeidet skal ikke hindre at de jaktfeltene, enkeltgrunneierne eller grupper av 

grunneiere som ønsker det, kan utvikle utmarksnæring på sine eiendommer. 

 

Status, planforutsetninger og bestandsdata. 
I dag er skader på innmark hos aktive jordbrukere vanlig. Det er også vanlig at hjorten skreller 

bark av gran i stort omfang. Dette sammen med at det registreres at gjennomsnittsvektene på 

dyra har blitt redusert, gjør at grunneierne ønsker å redusere dyretallet noe.  

 
Avskytningsplan hjort. 

For å sikre seg at en har kontroll over bestanden, skal sett-hjort registreringer gjennomføres av 

alle jegere. Alle slaktevekter og påkrevd data skal registreres og innrapporteres. 

Registering på www.hjorteviltregisteret.no er jegeren sitt ansvar. Jaktfeltleder følger opp om 

dette blir gjort av jegere på sitt jaktfelt. 

 

Avskytingsmålet for hjort i driftsplanperioden 2020-2024 er 435 516 dyr, eller 87 103 dyr per 

år i gjennomsnitt. Dette gir et arealkrav på 535 450 da per felt hjort. 

I Midtre Haram Storvald foreslås en tildeling i driftsplanperioden på 475592 frie dyr, 103118 

dyr årlig.   

 

Tildeling av dyr ut i jaktfelta skal skje i 2 omganger. Første tildeling skjer etter oppmålt areal 

og består av 60 80 løyver. Andre tildeling består av 27 16 løyver og skal i størst mogeleg grad 

tildelast jaktfelt der skade på innmark og skog er størst.  5 7 løyver skal valdet halde tilbake 

og bruke ved feilskyting, ved uttak av skrapdyr og ved utilsiktet bestandsøkning. Dersom 

jakten nærmer seg slutt og det er få skrapdyr kan styret vurdere å gi ut deler av disse som 

tilleggsdyr.   

 

Styret forbeholder seg retten til å ta tilbake utdelte tilleggsdyr, dette kan være vanskelig å 

treffe eksakt på avskytingsmålet, storvaldet kan dermed ved behov gi ut et lite antall flere 

tilleggsdyr enn det som faktisk er tilgjengelig. 

http://www.hjorteviltregisteret.no/
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Jaktfelt kan gi fra seg løyver som er tildelt i første tildeling til storvaldet si skrapdyr- og 

tilleggsdyr-ordning dersom dette rapporteres til styret innen 15.oktober.  

 

 

Planlagt avskytning på alder og kjønn i driftsplanperioden: 

Bukk 1,5 år og eldre 35% 

Kolle 2,5 år og eldre 20% 

Kolle 1,5 år 15% 

Kalv 30% 

Det er eit mål om å ta ut 15% fjorskoller, men det bli kun tildelt en kategori koller.  

 

Alle blir oppfordret til å ta ut dei minste dyra i begge kjønn og alle aldersgrupper.  

Ved kolleskyting prioriterer man kalvelause koller og sparer dei beste mordyra. 

 

Det blir kun tildelt en kategori bukk, men minimum 40% av bukkekvoten skal skytes som 

1,5årig, spissbukk. Jaktfelt som har felt mindre enn 40% spissbukk mister retten til å skyte 

eldre bukk inntill skeiheten er rettet opp. Her gjeld fellingstala fra oppstarten i 2015. Det er 

jegeren sitt annsvar til en hver tid å vite hvilke fellingsløyver som er tilgjengelig i jaktfeltet. 

 

Ordningen med tildeling etter liste vert videreført fra forrige driftsplanperiode. Listen er sett 

sammen etter vedtatt avskytningsplan og alle jaktfelt får tildeling etter slik listene såg ut ved 

avsluttningen av forrige jaktår.   

 

Tildeling av tilleggsdyr kan skje med 1 eller 2 tilleggsløyver per forespørsel. 

Når jaktfelt har eit løyve igjen av 1.tildeling får man anledning til å søke 1 tilleggsløyve. 

Jaktfelt som har felt alle løyvene fra 1.tildeling kan be om  1 eller 2 tilleggsløyver dersom det 

er ønskelig.  

Kvart jaktfelt kan få inntil 150 100% av 1.tildeling som tilleggsløyver. 

Eksempel: 1.tildeling, 6 løyver = inntil 9 6 mulige tilleggsløyver. 

Halve dyr blir rundet oppover til nærmeste hele dyr. 

Eksempel : 1.tildeling, 5 løyver = inntil 7,5 tilleggsløyver, rundes opp til 8 tilleggsløyver. 

 

Fra første dag i jakten kan jaktfeltene velge fritt på listen over tildelte løyver + 150 100% + 2 

dyr. 

Eksempel:  

5 løyver (1.tildeling) + 5 (mulige tilleggsløyver) + 2 = Dei første 12 ledige løyvene på listen. 

Løyver som blir stående open på listen blir stående som dei første løyvene neste år. 

 

Dersom det årlige avskytingsmålet ikke blir nådd et år kan styret dele ut disse ”uskutte” 

løyvene som etterelepp seinere i driftsplanperioden. 

 

For å premiere uttak av små dyr, innføres skrapdyrvekter. Alle dyr som ønskes å tas som 

skrapdyr, skal veies av kontrollør innen 48 timer etter felling. 
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Skrapdyr:  
Kalv under 20 kg  trekkes ikke på kvoten. Den går av kvote som storvaldet holder tilbake. 

FjorsKolle under 40 kg trekkes som kalv i kvoten. 

Spissbukk under 43 kg trekkes som kalv i kvoten. 

 

Jaktfeltet bestemmer selv om dei ønskjer at dyret blir klasset ned. 

Dersom nedklassing er ønskelig kontaktes styret for kontrollvekt og dyret kan deretter føres 

på storvaldets skrapdyrkvote dersom de er innenfor de oppgitte grensene. 

Dyret skal være helt (eller halvt) når kontrollveging utføres. 

Nedklasset spissbukk er fortsatt tellende på jaktfeltets spissbukkprosent. 

 

Dyr som tas ut som skarpdyr byttes mot tilleggskvote som laget har. På fellingsrapporten 

rapporteres riktig alder. Kjeve og tannsett bestemmer alder på dyret. 
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BESTANDSPLAN RÅDYR 

 

Valdet tildeles fri kvote på rådyr.  

En enkel jaktregel innføres: Kalv/kje skytes før rå, eller rå spares der det er lite dyr. 
 

 

TILTAK 

 

Registrering / overvåking av bestand. 

 ”Sett hjort” føres av alle jaktlag samt enkeltjegere. Registreres på 

www.hjorteviltregisteret.no innnen 14 dager etter jakttidas slutt. Alle jeger kan gjøre dette, 

men det er jaktfeltslederen sitt ansvar at dette blir gjennomført. Bruk gjerne appen etter 

kvar endt jakttur. 

 Vektregistrering hjort. 

Felte dyr skal veies innen 48 timer etter felling og føres inn på skjema.  

Etter jakttidas slutt skal slaktevekter registreres på www.hjorteviltregisteret.no 

Alle jeger kan gjøre dette, men det er jaktfeltslederen sitt ansvar at dette blir gjennomført. 

 Vårtelling. 

Valdet skal delta i den kommunale vårtellinga. Tellingen iverksettes av viltnemnda. 

 

Andre tiltak. 

I planperioden kan det komme frem andre tiltak som kan iverksettes. Dette kan være 

beiteregistreringer, beiteforsterkende tiltak i skogbehandlingen, utsetting av saltstein, bygging 

av jakttårn for å bedre sikkerhet, stimulering til felling av rev og lignende. 
 

 

REGLER FOR JAKT OG SAMARBEID 
 

De krav som myndighetene setter gjennom de til enhver tid gjeldende lover og 

forskrifter, skal følges. 

 

Kvart jaktfelt skal ha valgt en jaktfeltleder med stedfortreder. Jaktfeltleder er feltet sin 

kontaktperson mot storvaldet. Vedkommende er ansvarlig for at jakten blir utført på en sikker 

og etisk forsvarlig måte, og at lover og regler blir fulgt. Jaktfeltleder er også ansvarlig for at 

rapportering og betaling til storvaldet skjer innen vedtekne frister. Jaktfelt som ikke 

rapporterer fellinger, slaktevekter eller overholder betalingsfrister vil ikke få tildelt 

fellingsløyver før dette er ordnet. 

 

Skadeskyting. 

Skadeskyting skal, i tillegg til de krav som forskriften setter, varsles styret for Storvaldet 

snarest. 

 

Ansvarlig for å ha godkjent ettersøksavtale kan være både jaktlag, jaktfelt eller hele valdet. 

Velg det som er naturlig. Det er ingenting i veien for at valdet skriver ettersøksavtale som 

gjelder alle. Midtre Haram Storvald inngår ettersøksavtale for hele valdet hos en av 

ettersøksringene i distriktet.Avgift må da betales inn til valdet. I tillegg til felles avtale kan de 

som har godkjente hunder bruke de ved ettersøk.  

 

 

http://www.hjorteviltregisteret.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/
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Overføring/bytting av kvote mellom jaktfelt. 

Søknad om dette sendes styret. Styret har anledning til å innvilge inntil 50% av tildelt kvote i 

jaktfeltet.  

 

Overgang mellom jaktfelta. Fellesjakt/samjakt. 

Det oppfordres til at det etableres samarbeid mellom jaktfelta slik at fellesjakt kan utøves i 

deler av jakttida. Dette muliggjør en mye bedre utnyttelse av mulighetene som driftsplanen gir 

og vil føre til en høyere fellingsprosent. Slike avtaler kan inngås når som helst mellom 

jaktfelta. Jaktfeltlederne skal sørge for at tillatelse til dette kan gis av alle grunneierne i 

området, og at alle jaktlag er varslet.  Skal kvote overføres, må regel for overføring/bytting 

følges. 

  

Felling av skadedyr. 

Det oppfordres til at jaktfelt hvor det er stor skade på innmark/skog tillater at andre jaktfelt 

slipper til for å felle deler av sin kvote her. Denne fellingen må være målrettet slik at de 

riktige dyrene tas ut. Regler for bytting/overføring av kvote følges. 

 

Valdet kan etter søknad tildele skadedyr av kvote som de har i reserve. 

 

Skade utenom jakttid meldes styret slik at søknad om felling av skadedyr kan sendes 

viltnemda. Felling av skadedyr kan belastes jaktfeltets kvote uansett tidspunkt på året dyrene 

tas ut. Det er ikkje normal praksis at slik fellig tillates av Kommunen. 

 

Kontroll av felte dyr. 

Skutte dyr rapporteres inn  til den styret velger, innen 24 timer etter felling. Kontrollen blir 

utført av to styremedlemmer i storvaldet. Disse må komme fra andre jaktfelt enn det som blir 

kontrollert. Hode og skrott skal være tilgjengelig for kontroll i 48t etter felling. Etter kontroll 

blir hodet merket. Fjerning/oppstykking av slakt før denne fristen må berre gjerast etter avtale 

med styret. 

 

Feilskutte dyr. 

Dyr som er skutt utover tildelt kvote på de enkelte jaktfelt, må rapporteres inn til valdleder 

straks slik at styret kan varsles og ta stilling til hva som skal gjøres med dyret.  
 

 

RUTINER VED FEILSKYTING. 
Styret i valdet ved leder, skal følge rutinene ved feilskyting etter prioritert liste. 

Dyr som er felt feil, skal slaktes på beste måte og tas vare på. 

Ved feilskyting skal det arrangeres styremøte. 

Felling av feil type dyr eller felling av flere dyr enn tillatt. (Utenom eldre bukk) 

1. Dyret beholdes av jaktfeltet og trekkes/byttes på neste års kvote.  

2. Dyret overtas av annet jaktfelt med tilsvarende dyr igjen på sin kvote. Dette bare dersom 

de er villige til å motta dyret. 

3. Dyret selges til inntekt for drift av laget. Det brukes av skrapkvote som storvaldet har. 

Alle avgifter i forbindelse med felling tilfaller jaktfeltet. 
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REAKSJONSBESTEMMELSER HJORT. 

 

Skytes eldre bukk i stedet for andre kategorier, svares følgende avgift: 

- Bot kr 5000,-.  

- Dyret inndras og selges til inntekt for laget.  

- Geviret blir også inndratt og forsøkes solgt.  

- Skytter ilegges 1 gult kort. 

 

Har samme jeger/jaktlag 3 gule kort i et tidsrom på 5 år, kan disse utelukkes fra jakt i 1 år. 

Slike tilfeller tas opp i styret og styrebehandles. 

 

 

 

Tilbakemelding til jaktfeltene/grunneierne. 

Styret skal melde tilbake til jaktfeltene om resultatene fra årets jakt, gjennomsnittsvekter, o.l. 
 

 

NÆRINGSDEL. 
 

Næring og næringsutvikling er hvert enkelt jaktfelt eller enkeltgrunneiere/ grupper av 

grunneiere sitt ansvarsområde. Dette omfatter utbyttefordeling fra årets jakt på 

rettighetshaverne, salg av jakt, osv. Det er godt mulig å utnytte deler av kvoten og jakttida til 

næring og samtidig opprettholde egenjakt og andre jakttradisjoner på resten av kvoten og 

jakttida. I dag skjer dette på flere måter. 

 

Storvaldet skal sørge for at det ikke legges hindringer i veien for de som ønsker å utvikle 

næring på jakt. 
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ØKONOMIDEL FOR VALDET. 
 

Storvaldet sikres driftsøkonomi ved en tilleggsavgift pr. fellingstillatelse på hjort som blir 

krevd inn ved behov. 

 

Årlig avgift settes til kr 50,- pr tildelt dyr. Endringen i avgiften skal legges fram for årsmøtet. 

Avgifta betales inn til styret sammen med fellingsavgift etter jakttidas slutt.  

Dato for innbetaling settes av styret år for år, normalt 14dager etter årsmøte. 

 

Finansiering av tiltak i planen. 

Tiltak kan finansieres av egne midler og med tilskudd etter søknad til viltfondet i kommunen. 

Dette kan være årlige kostnader eller spesielle tiltak som skal iverksettes.  

 

Rullering/evaluering av planen. 

Driftsplanen evalueres hvert år på årsmøtet i laget. Ved behov for endringer i bestandsdel, tas 

dette opp med viltnemnda i kommunen. Jaktregler, næringsdel og økonomisk del kan endres 

på årsmøtet i laget uten å sende det til kommunen for godkjenning. 
 

 

 

 

Sted:________________________              Dato:___________________ 

 

 

_______________________                        ______________________________ 

for Midtre Haram Storvald                           for Ålesund Kommune 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


