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Dette skal jeg 
si noe om:

Lovverk

Forarbeid

Godkjenning av planområdet og plan

Rullering – hva er viktig nå?

Oppfølging 



Lovverk

• Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer 
• Viktige paragrafer:

§ 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr
§12 Krav til bestandsplanområde for elg og hjort
§13 Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for elg og hjort
§14 Godkjenning og endring av bestandsplanområde for elg og hjort
§15 Krav til bestandsplan for elg og hjort
§16 Godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort
(§17 Vald, bestandsplanområde og bestandsplan over kommunegrenser)



Forarbeid

• Grunneier initiativ – dannelsen av Follo elgregion
• en representant / styre.

• Slå sammen vald
• Kommunalt

• koordinering av mål for elgforvaltning - §3
• Må saken politisk behandles? Holder det med orienteringssak før/etter? 

• Dialog i utarbeidelse av bestandsplan - tips
• Interne regler
• Kontroll
• Roller



Godkjenning av bestandsplanområde og plan

• Vi gjorde dette samtidig. 
• Vi har hatt 2 perioder – 2015-2017 (Vestby) og 2018-2021 (FLK). 
• Er området stort nok – fornuftig utforming ?
• Oppfyller planen kravene? Er den i samsvar med kommunens mål?
• OBS - vurdering etter nmfl. § 8-12



Utdrag fra godkjenning 2018



Utdrag fra vedtak 2018



Ved rullering

• Hva har vi av erfaringer ? 
• Noe som må oppklares i ny periode? 
• Problemer ?
• Uttak – stemmer det med planen ? 



Uttak ?
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Måloppnåelse
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Oppfølging og veien videre

• Ting vi må jobbe videre med:
• Måloppnåelsen ? 70-30 rett forvaltning ? Fortsatt høyt uttak ?  
• Forankring i jaktfelt – hvorfor vanskelig ?
• Kommunikasjon og rapportering

• Nytt forsøk med ny plan i 2022 


