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1 Del I – Elg  

1.1 Planområde 
Planen omfatter hele Dovre kommune og Kongsvoldfeltet i Oppdal. 
 

Rettighetshavere Areal i dekar 

Dombåsfeltet 13 000 

Einbuggdalen 10 000 

Gråsida 30 000 

Svartdal og Skogseterfeltet 9 000 

Vestsida 33 000 

Tofte/Toftemo 6 500 

Fokstugu 6 000 

Joramo Bygdeallmenning 35 000 

Dovreskogen Bygdeallmenning 17 000 

Hjerkinn utmål (27% av 89 000 da) 24 000 

Kongsvold utmål 16 000 

Dovre fjellstyre (73% av 89 000 da) 65 000 

1.2 Planperiode 
Planen er satt opp for fem år: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

1.3 Organisering 
Alle rettighetshaverne i Dovre er medlem i Dovre elgutvalg. Dette utgjør til sammen 12 rettighetsha-
vere. Dovre elgutvalg arbeider etter et sett vedtekter som er styrende for utvalgets aktivitet. Hver 
rettighetshaver har valgt en representant i elgutvalget. Dovre elgutvalg har fra 2007 ansvar for all 
hjorteviltforvalting i Dovre kommune, med unntak av villrein. Dette innebærer at også rådyrforvalt-
ninga er tillagt Dovre elgutvalg.  

1.4 Samarbeidsorgan 
Det er ikke tatt initiativ til å opprette noe formelt samarbeidsorgan for hjorteviltforvaltningen i Dov-
re. Elgutvalget har likevel fokus på dialog mellom elgutvalget, kommunen, rettighetshaverne og je-
gerne. Dette skjer blant annet via gjennomføring av jaktledermøte i forkant av jakta hvor både elgut-
valg, jaktoppsyn, rettighetshavere og jaktledere møtes. Her får jaktlederne utdelt jaktlederperm, 
mens elgutvalget og oppsyn informerer om bestemmelser og gjennomføring av jakta. 

1.5 Målsetting 
Planens overordna målsetting er å ha en optimal produksjon og avkastning av elgbestanden i Dovre. 
Forholdet til tilgjengelig beite, skader på skog, innmark og påkjørsel på veg og jernbane skal legges til 
grunn for vurderingen av hva som er optimalt. 
 
Målet er å ha en livskraftig elgbestand, med årlig uttak på opp til 75 elger. Dette tilsvarer et uttak på 
375 dyr i løpet av driftsplanperioden. De siste årene har uttaket gjennom jakt økt for hvert år fra 44 
felte dyr i 2012 til 62 i 2016. Samtidig har trafikkdrept elg på veg og jernbane variert mellom 9 og 23 
dyr i året. Dette gir et gjennomsnittlig totalt uttak de siste fem år på 67,5 dyr. Med bakgrunn i dette 
er det en målsetting å redusere antall trafikkdrept elg, slik at en del av disse dyrene kan tas ut gjen-
nom ordinær jakt. 
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1.6 Bestandsopplysninger 
Driftsplanområdet har stor variasjon i antall dyr gjennom året. Noe som skyldes at det er mange loka-
le trekk i området. Dette gjelder særlig i fjellområdene, hvor elgen trekker ut om vinteren dersom det 
er mye snø. En antar at det er betydelig trekk fra Dovre til Folldal, og dels fra Dovre til grenseområdet 
mot Lesja ved Joradeltaet. 
 
Tendensen de siste årene har vært en økning av elgbestanden. Dette innebærer at målet med fore-
gående driftplaner er nådd, og vi har en tilnærmet optimal elgbestand i Dovre. 
 
Det forekommer begrenset beiteskader på skog og innmark. Situasjonen er uendret i forhold til forri-
ge driftsplanperiode. Dette indikerer en tilnærmet optimal elgbestand hvor det er balanse mellom 
beitetilgang og bestandsstørrelse. 

1.6.1 Statistikk  

Det foreligger bestandsopplysninger om elg i Dovre fra midten av 1980-tallet. Dette er data som er 
samlet inn via sett-elg som jegerne fyller ut. Det er ikke gjennomført bestandstellinger av elgbestan-
den i Dovre de siste årene. Dette skyldes at man har oversikt over bestanden via sett-elg, og at det 
ikke har vært tilgjengelige ressurser for en slik telling. 
 
1.6.1.1 Totalt uttak 2012 - 2016 
I denne statistikken vises det totale uttaket av elg i Dovre i løpet av forrige driftsplanperiode. Dette 
innebærer jaktutbytte og registret fallvilt. 
 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 Gjennomsnitt 

Jaktutbytte 44 47 53 61 62 53,4 

Fallvilt 9 15 23 12 12 14,2 

Total 53 62 76 73 74 67,6 

Mål 60 60 60 60 60  

 

 
 
Målsettingen for perioden var et årlig uttak på 60 elger. Statistikken viser at det faktiske uttaket (jakt 
+ fallvilt) i perioden utgjør 67,6 elger per år. 
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1.6.1.2 Kvote / felt elg  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 Gjennomsnitt 

Kvote 50 51 56 65 65 57,4 

felt 44 47 53 61 62 53,4 

Fellings-% 88 92,2 94,6 93,8 95,4 93 

 

 
 
Gjennomsnittelig kvote i løpet av siste driftsplanperiode (2012-2016) har vært 57,4 dyr. Dette har 
medført en årlig felling på 53,4 dyr, som igjen gir en gjennomsnittlig fellingsprosent på 93. Om fel-
lingsprosenten øker når kvoten økes kan det tyde på at bestanden er i vekst. 
 
1.6.1.3 Felling fordelt på dyrekategori og vekter 2015 - 2016 
 

År 
 
 

  
  
  

Grunn- 
kvote 
 

Tilleggs 
dyr 
 

Felling 

Okse Ku   
Oksekalv 

  
Kukalv 

  
Sum voksen ungdyr voksen ungdyr 

2015 
Antall 55 10 18 16 7 8 5 7 61 

Fellingsprosent  93,8 

2016 
Antall 55 10 16 21 5 11 5 4 62 

Fellingsprosent  96,0 

  
  

Sum 2015 og 2016 34 37 12 19 10 11 123 

Gjennomsnitt 17 18,5 6 9,5 5 5,5 61,5 

 

 
I en elgbestand er det tre viktige faktorer som kan påvirke bestandskondisjonen over tid, klima, be-
standstetthet og jakt. Vektutvikling brukes som et mål på individuell fysiologisk kondisjon og er an-
sett som en god indeks på overlevelsessannsynlighet og produktivitet. Vektvariasjoner på kalv og 
ungdyr er gode indikatorer på bestandskondisjonen. Hva som er «naturlige» slaktevekter avhenger 
av områdets habitatkvaliteter, det viktige er derfor å se på utviklingen i gjennomsnittsvekter over 
flere år. 
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Uttak 2012 - 2016 

 

 
 
I perioden 2012 – 2016 har jaktuttaket av elg fordelt seg på 10,5 % voksne kyr, 29,2 % voksne okser 
og 60,3 % kalv/ungdyr.  
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I det følgende fremstilles grafisk en del av de data som er tilgjengelige via www.hjortevilt.no. 

 

 
Denne tabellen er grunnlaget for grafene som presenteres: 
 

År Sett elg per 
jegerdagsverk 

Sett ku per 
okse 

Sett kalv per 
kalvku 

%ku m/kalv av 
alle kyr 

Antall skjema 

2012 0,79 1,25 1,14 52,19 19 

2013 1,04 1,15 1,14 52,34 18 

2014 1,07 1,16 1,26 56,94 19 

2015 0,98 1,23 1,2 59,14 19 

2016 1,03 1,13 1,15 60,5 19 

Gjennomsnitt 0,98 1,18 1,18 56,22 18,8 

 

 

 
 
1.6.1.4 Sett elg per dagsverk 

 

 
 

 
Sett elg per dagsverk viser hvor mye eller hvor lite elg jegerne ser i løpet av jakta, og gir dermed en 
indikasjon på elgtettheten.  
Sett dyr per jegerdag viser den relative utviklingen i bestandsstørrelse over tid. Den sier imidlertid 
ikke noe om den faktiske bestandsstørrelsen. Samme verdi i to ulike områder kan tilsvare ulik tetthet 
som følge av ulike obersvasjonsforhold og jaktmetoder. En jegerdag er en jeger som har jaktet i en 
dag, uavhengig av antall timer.   
Indeksene viser seg å variere i presisjon dersom jegerinnsatsen øker eller synker mye mellom år. 
Gjennomgående viser det seg at oppdagbarheten av elg (pr. jeger) synker når jaktinnsatsen øker, 
mens den øker når jaktinnsatsen synker. Ved store endringer av jaktinnsatsen bør forvaltningen  
kritisk å vurdere om endringer i «sett elg» verdier viser en tilsvarende endring i bestandstettheten.  
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1.6.1.5 Kalv per kalvku 

 

 
 
Sett kalv per kalvku (tvillingraten) viser hyppigheten av tvillinger i bestanden. Tvillingraten vil også 
påvirkes av kyrnes alderssammensetning fordi sannsynligheten for å få tvillinger er størst for kyr over 
4-5 år. Indeksen kan variere mellom 1-2, hvor 1 betyr at ingen kyr har blitt observert med tvillinger, 
mens 2 betyr at alle kalveførende kyr har blitt observert med tvillinger. Gjennomsnitt for de siste fem 
år viser at sett kalv per kalvku er 1,18. Det vil si at i underkant av hver fjerde ku med kalv hadde tvil-
lingkalver.  
 
 

1.6.1.6 Ku per okse 

 

 
 
Sett ku per okse sier noe om fordelingen mellom kjønnene og viser kjønnssammensetningen for dyr 
som er eldre enn ett år. Indeksen kan avvike noe fra kjønnssammensetningen i bestanden fordi sann-
synligheten for å oppdage ku og okse kan være ulik. 
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Tall fra de siste fem år viser at andelen sett ku per okse varierer fra 1,13 til 1,25. Forholdet mellom 
voksne hunn- og hanndyr bør være større enn en. Hvor stort dette forholdet bør være avhenger av 
tettheten av elg i området, og kan være større i tette bestander enn i glisne bestander.  
 
1.6.1.7 Ku m/kalv av alle kyr 

 

 
 
Grafen viser prosentandelen ku med kalv de siste 5 årene der gjennomsnittet er 56,22 %. 
Verdien her bør være over 50%. 
 

1.7 Felling i perioden 
I driftsplanperioden skal uttaket av elg fordele seg slik: 

 

 10% eldre kyr (> 1,5år) 

 40% okse (> 1,5år) deles i kategoriene eldre og yngre. 

 50% kalv/ungdyr 
 
I planperioden kan det være et uttak på inntil 375 elger. Årlig kvote fastsettes av elgutvalget på 
grunnlag av sett-elg og utvikling i stammen. 
 
Det er ønskelig at eldre okser spares. Det legges ingen begrensninger på fordelingen av gruppen kalv 
og ungdyr.  
 
For å lette muligheten til å oppnå ønskelig mål for andel kalv-/ungdyr kan: 
Kalv felles i stedet for eldre dyr.  
Ungdyr kan felles i stedet for eldre dyr når ungdyret er av samme kjønn som eldredyrkvoten. 
 
Felling av kalv under 40 kg blir ikke belastet grunnkvote.  
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1.8 Måloppnåelse 

For å nå målene som er satt opp i driftsplanen gjelder følgende bestemmelser: 
 

1. JAKTAVTALE 
Alle grunneierlag forplikter seg til å opprette jaktavtaler med jegerne. Jaktavtalen skal foruten 
spesielle bestemmelser for det enkelte grunneierlag, inneholde bestemmelser om jakttid, fel-
lingstillatelser og bestemmelser vedtatt av elgutvalget. 

 

2. JAKTTID 
Den enkelte rettighetshaver avgjør selv jakttida innenfor gjeldende jakttidsrammer. 

 
3. PRISER 

Alle grunneierlag/rettighetshavere setter bort jakta på den måten, og til den pris, de selv vel-
ger (grunnkvota). For tilleggsdyrkvota benyttes satser fastsatt av elgutvalget. 

 

4. FORDELING AV INNTEKTER 

Verdien av grunnkvoten går direkte til inntekt til den enkelte grunneier/rettighetshaver. Ver-
dien av tilleggsdyr blir fordelt på det enkelte grunneierlag/rettighetshaver i forhold til tellende 
areal. 
Dovre elgutvalg krever inn fellingsavgift og verdien av tilleggsdyr fra grunneier-
lag/rettighetshaver. Elgutvalget holder tilbake en viss sum for å kunne forskuttere neste års 
drift. 

 

5. FORDELING AV KVOTER 

Fordelingen av grunnkvoten baseres på tellende areal. 

 

6. JAKTOPPSYN 
Alle grunneiere/rettighetshavere skal benytte seg av felles oppsynsordning organisert av Dov-
re elgutvalg. Dette innebærer veiing og kontroll av både grunndyrkvoten og tilleggsdyrkvoten.  

 

7. ELGFALL 
Alle elgfall skal meldes til oppsyn samme dag som dyret felles.  

 

8. KONTROLL OG VEIING 

Samtidig med melding av skutte dyr skal det avtales tid og sted for veiing. 
 

 Dyrets hode skal vises frem for kontroll. 

 Dyret skal ved veiing være samlet på en plass. 

 Jegerne skal ha alle nødvendige jaktpapirer som jaktavtale, jegeravgift, skytebevis, bevis for 
godkjent sporprøve etc tilgjengelig for kontroll. Alt dette skal samles i jaktlederpermen. 

 

9. AVMERKING AV FALLSTED PÅ KART 
Alle elgfall skal avmerkes på kart vedlagt i jaktlederpermen. Kartet returneres sammen med 
permen. 

 

10. ELGKVOTEN 
Elgkvoten tildeles som eldre/yngre okse, eldre ku og kalv/ungdyr. Kalv kan felles i stedet for 
eldre dyr, og ungdyr i stedet for eldre dyr når ungdyret er av samme kjønn som  
 



DRIFTSPLAN FOR HJORTEVILT  DOVRE elg, hjort og rådyr 2017 - 2021 

 

 12 

11. TILLEGGSDYR 
Alle jaktlag skal levere sett-elg-skjema den 10. jaktdagen.   
 
Data fra jakta sett elg/sett hjort legges inn på www.settogskutt.no Fra og med den 10. jaktdagen 
er det mulighet til å søke om tilleggsdyr. Jaktlaget sender søknad om tilleggsdyr til rettighetsha-
ver, som eventuelt anbefaler søknaden, til elgutvalgets leder/sekretær.  
 
Rettighetshaver kan søke om tilleggsdyr t.o.m en uke før jaktas slutt (24.oktober).  
 
Elgutvalgets leder og sekretær skal gjennomgå alle sett-elg-skjema og på bakgrunn av dette 
fremme forslag til fordeling overfor elgutvalget på tildelingsmøtet.  
 
Tilleggsdyrkvota består av kalv/ungdyr.  
 
Det vil ikke bli tildelt tilleggsdyr til jaktlag som ikke har fylt grunnkvota. Ved mye elg/stor elgtett-
het kan elgutvalget pålegge enkelte jaktfelt tilleggsdyr. 
 
Det skal betales grunnavgift på tilleggsdyr som ikke blir skutt. Grunnavgifta for tilleggsdyr settes 
til kr. 3 500,-.  
Tilleggsdyr faktureres av Elgutvalget til kr. 70,- pr kg. + fellingsavgift. 
 

12.  GEBYR FEILSKYTING  
For å unngå feilskyting og sikre at forutsetningene i driftsplanen holder vil en gå inn for spesielle 
bestemmelser. 
 
- Vekt grense eldre dyr/ungdyr er 150 kg.  
 
Det vil si at alle dyr 2,5 år og eldre under 150 kg, belaster kalv/ungdyr kvota til jaktlaget. Dyra re-
gistreres i riktig aldersgruppe i fellingsstatistikken.  
 
For feil felte dyr betales følgende tilleggsavgift: 
 

Felling Reaksjon 

Dyr fra 151 – 160 kg kr 20,- per kg for hele dyret 

Dyr fra 161 – 180 kg kr 30,- per kg for hele dyret 

Dyr fra 181 – 200 kg kr 50,- per kg for hele dyret 

Feil felt dyr over 200 kg Kr 50,- per kg for hele dyret, og dyret inn-
dras 

Felling av feil kjønn kr 25,- per kg for hele dyret 

Felling av eldre okse i stedet for yngre okse  
(maks 6 tagger) 

kr 25,- per kg for hele dyret 

Felling av feil hjortedyrart Gebyr på kr. 5 000,- og dyret inndras 

Ved grovere overtredelser 
(som særlig berører viltloven) 

*Jaktlaget kan bli utstengt fra jakt eller bli   
anmeldt til politiet 

 En eventuell utestengelse avgjøres av kontraktspart/rettighetshaver. 
Eventuelle gebyr innkreves av elgutvalget. 
Innveide dyr kan senere ikke byttes. 

 

 

 

http://www.settogskutt.no/
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13. RAPPORTERING VED FEILSKYTING OG SKADESKYTING 
 

Dersom det felles dyr som ikke er i henhold til tildelingen skal beskjed umiddelbart 
gis til oppsyn 
 

       All feilskyting skal dokumenteres gjennom skriftlig rapport fra både skytter , jakt-
leder og oppsyn innen 2 døgn. 
 
Dersom en jeger eller et jaktlag har skutt feil i løpet av de to foregående jaktsesonger, eller 
feilskytingen er grov, kan elgutvalget bestemme at strengere reaksjonsformer kan benyttes. 
 
Slike reaksjoner kan være utestengelse av jaktlaget fra jaktfeltet i inntil 3 år, anmeldelse og 
inndragning av slaktet. Det er kontraktspart/rettighetshaver som kan ta en slik avgjørelse. 
Elgutvalget kan utestenge jaktlaget fra hele driftsplanområdet. 
 
Skadeskyting som fører til ettersøk neste dag skal ha rapport både fra skytter og oppsyn. 
Skudd på dyr som betraktes som bom, medfører også rapporteringsplikt innen utgangen av 
samme dag. Rapportskjema for ettersøk skal benyttes (jaktlederpermen). 

 
Med hensyn til ettersøksplikt, forfølgningsrett og avliving av såret storvilt gjelder følgende:  

 

         Den som under jakt skadeskyter storvilt, plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest 

mulig. Jegeren plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Jegeren og jaktlaget 

som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår. 

Innen valdets grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen. Der-

som pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold under-

rette oppyn/kontaktperson og kommunen.  

 Ved ettersøk av skadet vilt, der dette går inn på annet jaktfelt i valdet eller annet viltstellom-

råde/jaktfelt skal både kontaktperson/oppsyn og det/de berørte jaktfelt varsles snarest mulig 

og fortrinnsvis før ettersøk fortsetter inn på nabojaktfelt. 

Dyr som ved ettersøk blir funnet dødt og kjøttet blir kassert, blir belastet lagets kvote. Dyr 

som blir funnet dødt etter at kommunal viltmyndighet har gitt beskjed om at ettersøk er av-

sluttet, betraktes som fallvilt og belastes ikke.  

 

14. KORRIGERING FOR VARMVEKT 
 

 Veiing dagen dyret er felt:   -3% 

 Veiing dagen etter dyret er felt:  -2% 

 Veiing 2 dager etter dyret er felt: -1% 

 Veiing senere, ingen korrigering 

 

15. SKJEMAER OG JAKTLEDERPERM 
 Jaktlederperm skal sendes/leveres Dovre elgutvalg innen 5 dager etter jaktas slutt. 
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1.9 Tiltak i planperioden 
Alle jaktfelt bør tilstrebe og ha et best mulig samarbeid med jaktlagene for å kunne følge utviklinga 
av elgbestanden på best mulig måte. 
 
Elgutvalget vil legge vekt på å få inn opplysninger fra jaktlagene, og holde kontakt med jegerne både 
før og under jakta, slik at man har best mulig grunnlag for å forvalte elgstammen. Sett-elg-skjemaene 
er viktige i denne sammenhengen. 
 
Elgutvalget vil følge med utviklingen i skadesituasjonen på skog og innmark, slik at man kan regulere 
stammen i forhold til dette. 
 
Elgutvalget vil bidra i forsøkene på å begrense antallet trafikk drept elg på veg og jernbane. Dette kan 
skje ved ekstra avskyting i de mest belasta områdene, rydding av skog inntil veg og jernbane, samt 
foringsforsøk på vinteren i samråd med rettighetshaver. 
 
Eventuell skadeelg på innmark kan felles som en del av tilleggsdyrkvoten. 
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2 Del II – Hjort  

2.1 Planområde 
Planen omfatter hele Dovre kommune og Kongsvoldfeltet i Oppdal. 

 

Rettighetshavere Areal i dekar 

Dombåsfeltet 13 000 

Einbuggdalen 10 000 

Gråsida 30 000 

Svartdal og Skogseterfeltet 9 000 

Vestsida 33 000 

Tofte/Toftemo 6 500 

Fokstugu 6 000 

Joramo Bygdeallmenning 35 000 

Dovreskogen Bygdeallmenning 17 000 

Hjerkinn utmål (27% av 89 000 da) 24 000 

Kongsvold utmål 16 000 

Dovre fjellstyre (73% av 89 000 da) 65 000 

2.2 Planperiode 
Planen er satt opp for fem år: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

2.3 Organisering 
Alle rettighetshaverne i Dovre er medlem i Dovre elgutvalg. Dette utgjør til sammen 10 rettighetsha-
vere. Dovre elgutvalg arbeider etter et sett vedtekter som er styrende for utvalgets aktivitet. Hver 
rettighetshaver har valgt en representant i elgutvalget. Dovre elgutvalg har fra 2007 ansvar for all 
hjorteviltforvalting i Dovre kommune, med unntak av villrein. Dette innebærer at også rådyrforvalt-
ninga er tillagt Dovre elgutvalg.  

2.4 Samarbeidsorgan 
Det er ikke tatt initiativ til å opprette noe formelt samarbeidsorgan for hjorteviltforvaltningen i Dov-
re. Elgutvalget har likevel fokus på dialog mellom elgutvalget, kommunen, rettighetshaverne og je-
gerne. Dette skjer blant annet via gjennomføring av jaktledermøte i forkant av jakta hvor både elgut-
valg, jaktoppsyn, rettighetshavere og jaktledere møtes. Her får jaktlederne utdelt jaktlederperm, 
mens elgutvalget og oppsyn informerer om bestemmelser og gjennomføring av jakta. 

2.5 Målsetting 
Planens overordna målsetting er å ha en optimal produksjon og avkastning av hjorteviltbestand i 
Dovre. Forholdet til tilgjengelig beite, skader på skog, innmark og påkjørsel på veg og jernbane skal 
legges til grunn for vurderingen av hva som er optimalt. 
 
Målet er å ha en livskraftig og stabil hjortebestand, med et årlig uttak på opp til 50 dyr (jaktutbytte + 
fallvilt). Andelen hjort som blir tatt ut som fallvilt har vært fra 1 til 3 dyr de siste åra. Dette innebærer 
et totalt uttak på 250 dyr i driftsplanperioden. 
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2.6 Bestandsopplysninger 
Sammenlignet med elg, er hjorten en relativ ny art i Dovre i jaktsammenheng. Erfaringer tilsier at 

bestanden har økt de siste årene, og hjorten har nå etablert seg i de fleste vald i hele dalføret. Antall 
observerte og skutte hanndyr tilsier likevel at hjorten fortsatt er i en etableringsfase i Dovre. 
 
De to siste år har også ”fjellfeltene” fått tildelt fellingsløyve på hjort. Dette er jaktfeltene på Dovre-
fjell og i Grimsdalen. I siste planperiode er det felt ett dyr innenfor ”fjellfeltene”. Hjorten tar stadig i 
bruk nye områder også i fjellbjørkeskogen og vierbeltet opp mot snaufjellet.  
 
Med bakgrunn i det som er nevnt ovenfor er det fortsatt naturlig å følge utviklingen av hjorte-
bestanden nøye. I motsetning til elg, som er en stabil bestand i Dovre, kan det være nødvendig å 
justere avskytingen av hjort i løpet av driftplanperioden hvis det viser seg at bestandstettheten  
endrer seg mye. 
 
Det forekommer begrenset beiteskader på innmark. Situasjonen kan øke etter hvert som bestanden 
øker/stabiliserer seg. Med bakgrunn i dette kan det bli aktuelt med skadefelling av hjort som beiter 
på innmark. 

2.6.1 Statistikk 

Dovre kommune starta opp med registrering av hjort i hjorteviltregisteret i 2004. Etter den tid har 
sett- hjort- skjema vore ført av alle jaktlagene som har hatt fellingstillatelse på hjort. 
 
2.6.1.1 Totalt uttak 2012 – 2016 
Statistikken viser totalt uttak av hjort i Dovre i løpet av forrige driftsplanperiode. 
Det vil si jaktutbytte og registrert fallvilt. 
 
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 Gj.snitt 

Fallvilt 0 3 2 0 1 1,2 

Jaktuttak 29 31 24 21 32 27,2 

Sum 29 34 26 21 33 28,6 

Mål  50 50 50 50 50  
 

 



DRIFTSPLAN FOR HJORTEVILT  DOVRE elg, hjort og rådyr 2017 - 2021 

 

 17 

 
 

Antall hjort som er tatt ut ved jakt i siste driftsplanperiode varierer mellom 29 og 32 og ser ut til å 
være temmelig stabilt. 
 
Avskytingen i løpet av siste driftsplanperiode tilsier en felling på 69 % av tildelt kvote. 
 
 

 
2.6.1.2 Felling fordelt på dyrekategori og vekter 
 

År 
   

  

Kvote 
 

Felling 

Bukk Hind   
Kalv-
bukk 

  
Kalv- 
hind 

  
Sum voksen ungdyr voksen ungdyr 

2015 
Antall 50 10 4 1 4 0 2 21 

Fellingsprosent  42 

2016 
Antall 50 11 12 1 2 2 5 33 

Fellingsprosent  66 

  
  

Sum 2015 og 2016 21 16 2 6 2 7 54 

Gjennomsnitt 10,5 8 1 3 1 3,5 27 
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Totalt uttak av hjort i siste planperiode fordeler seg på 50,7 % kalv/ungdyr, 38,4 % bukk og 10,9 % 
hind. 
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I det følgende fremstilles grafisk en del av de data som er tilgjengelige via www.hjortevilt.no. 
 
Denne tabellen er grunnlaget for grafene som presenteres: 
 

År Sett hjort per 
jegerdagsverk 

Sett kolle 
per bukk 

Sett kalv 
per kolle 

% bukk felt 
av sett 
bukk 

% kalv felt 
sette kalv 

% koller 
felt av set-
te koller 

Antall 
skjema 

2012 0,84 1,19 0,48 12,84 4,84 3,08 14 

2013 0,59 1,12 0,62 12,99 5,66 8,14 12 

2014 0,64 0,82 061 13,27 0 7,53 12 

2015 0,43 0,95 0,6 13,64 2,63 4,76 13 

2016 0,76 1,12 0,7 7,89 4 2,35 15 

Gjennomsnitt 0,65 1,04 0,6 12,13 3,43 5,17 13,2 
 
2.6.1.3 Sett hjort per dagsverk  
 

 
 

Sett hjort per dagsverk viser den relative utviklingen i bestandsstørrelse over tid og gir en pekepinn 
på om bestanden er økende eller minkende.  
Den sier imidlertid ikke noe om den faktiske bestandsstørrelsen. Samme verdi i to ulike områder kan 
tilsvare ulik tetthet som følge av ulike observasjonsforhold og jaktmetoder. En jegerdag er en jeger 
som har jaktet i en dag, uavhengig av antall timer.   
 
Overvåkning av hjort ved «sett hjort» skjema har ikke vært i bruk over så lang tid som bruk av «sett 
elg» og regnes for å være mindre presise med hensyn til bestandstetthet. Utfra de undersøkelser 
som er gjort for å belyse presisjonen av indeksene ved «sett hjort» viser det seg at det er stor varia-
sjon i oppdagbarhet mellom kjønns- og aldersgrupper. I tillegg er det sannsynlig at fordelingen av 
hjort varierer mye i løpet av høsten og denne fordelingen varierer mellom år. 
Forvaltningen av hjort bør derfor være kritisk i bruk av sett hjort indeksene ettersom de fortsatt in-
neholder mye feilvariasjon. 
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2.6.1.4 Sett kolle per bukk 

 

 
 
Sett kolle per bukk viser utviklingen i kjønnssammensetningen for dyr som er eldre enn ett år. Indek-
sen kan avvike noe fra kjønnssammensetning i bestanden fordi sannsynligheten for å oppdage kolle 
og bukk kan være ulik. Gjennomsnitt for de siste fem år er 1,04. 
 
 
2.6.1.5 Sett kalv per kolle 

 

 
 
Sett kalv per kolle forteller om endringer i kalveproduksjonen. Rekruttering av kalv kan påvirkes 
av flere faktorer, som alder på kollene i bestanden. I tillegg kan klimatiske forhold påvirke rekrutte-
ringen.  
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2.6.1.6 Felte dyr av sette % 

 

 
 

 
Antall felte dyr i prosent av alle sette dyr sier noe om hvor vanskelig/lett det er å jakte hjort. Prosent-
vis avskytning varierer noe fra år til år men viser en synkende trend. I gjennomsnitt for de siste fem 
år er det felt 7 % av antall sett hjort.  

 

2.7 Felling i perioden 
Så langt har det vært overvekt av hanndyr i jaktuttaket (ca 80% i 2006). Elgutvalget ønsker å få en 
bedre gjennomskyting av bestanden, slik at man unngår en skjev fordeling mellom kjønnen. Det er 
likevel ikke ønskelig at avskytingen medfører at det blir for vanskelig å få fylt kvoten. 
 
I driftsplanperioden skal uttaket av hjort fordele seg slik: 

 20 % hind (1 1/2 år og eldre) 

 30 % eldre bukk (2 1/2 år og eldre) 

 50 % kalv og spissbukk (spissbukk er 1 1/2-år gamle hanndyr) 
 
I planperioden kan det være et årlig uttak på inntil 50 hjorter. Årlig kvote fastsettes av elgutvalget på 
grunnlag av sett-hjort og utvikling i stammen. Det er viktig å følge med utviklingen i stammen med 
tanke på kjønnssammensetning og utbredelse. 
 

2.8 Måloppnåelse 
For å nå målene som er satt opp i driftsplanen gjelder følgende bestemmelser: 
Med unntak av punktene nedenfor, er bestemmelsene det samme som for elg. 
  

 

10. HJORTEKVOTEN 
Hjortekvoten tildeles som eldre dyr, kalv/ungdyr. Kalv kan felles i stedet for eldre dyr, og ungdyr 
i stedet for eldre dyr.  
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12. GEBYR FEILSKYTING  
For å unngå feilskyting og sikre at forutsetningene i driftsplanen holder vil en gå inn for spesielle 
bestemmelser. 
 
For feil felte dyr betales følgende tilleggsavgift: 
 

Felling Reaksjon 

Eldre dyr i stedet for kalv/ungdyr kr. 25,- per kg for hele dyret 

Felling av feil hjortedyrart Gebyr på kr. 5 000,- og dyret inndras 

Ved grovere overtredelser 
(som særlig berører viltloven) 

Jaktlaget kan bli utstengt fra jakt eller bli 
anmeldt til politiet 

 
Eventuelle gebyr innkreves av elgutvalget. 
Innveide dyr kan senere ikke byttes. 

 
 
 

2.9 Tiltak i planperioden 
Alle jaktfelt bør tilstrebe å ha et best mulig samarbeid med jaktlagene  for å kunne følge utviklinga av 
hjortebestanden på best mulig måte. Det gjennomføres vårtelling av hjort. 
 
Elgutvalget vil legge vekt på å få inn opplysninger fra jaktlagene, og holde kontakt med jegerne både 
før og under jakta, slik at man har best mulig grunnlag for å forvalte hjortestammen. Sett-hjort-
skjemaene er viktige i denne sammenhengen. 
 
Elgutvalget vil følge med utviklingen i skadesituasjonen på skog og innmark, slik at man kan regulere 
stammen i forhold til dette. 
 
Eventuell skadehjort på innmark kan felles som en del av tilleggsdyrkvoten. 
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3 DEL III – Rådyr  

3.1   Målsetting 

Målet er å samle forvaltningen av rådyrbestanden i Dovre kommune. Det er også et mål å få bedre 
bestandsoversikt ved innføring av sett-rådyrskjema. Det må innarbeides gode rutiner for kontroll av 
godkjent ettersøkshund, skyteprøve med mer. Avskytningen kan økes ved å oppfordre til økt avsky-
ting av bukk og kje.  
 
Siden 2004 har driftsplan for rådyr hatt en tallfestet kvote, men bare et lite antall dyr har blitt skutt. 
Dette skyldes både liten interesse for jakta, men også lav bestand og fredning i enkelte områder. 
 
Svingningene i rådyrbestanden tilsier at det er lite hensiktsmessig med antallsfestede kvoter over 
flere år.  For at forvaltningen skal kunne regulere avskytningen etter bestandsutviklingen er det mest 
riktig at utviklingen følges nøye og avskytningen reguleres etter en årlig vurdering av bestanden.  
 

3.2   Bestandsopplysninger 
Fra og med 2006 har Dovre Elgutvalg stått for tildelingen av rådyrkvoten i kommunen. De siste fem 
årene har det i gjennomsnitt vært felt 14 dyr.  Det er opp til den enkelte  grunneier om de vil  åpne 
for jakt på sine områder. Rådyrbestanden i Dovre er generelt lav men flere snøfattige vintrer, lite 
gaupe og uttak av rødrev har gitt en positiv utvikling. Dette inntrykket styrkes av observasjoner av 
rådyr gjennom hele året. 
 

3.2.1  Statistikk 

 

2012 2013 2014 2015 2016 Gjennomsnitt

Kvote 47 47 47 47 47 47

Felt 14 22 8 14 12 14

Fallvilt 10 6 7 13 8 8,8

Sum 24 28 15 27 20 22,8  
 

 

 



DRIFTSPLAN FOR HJORTEVILT  DOVRE elg, hjort og rådyr 2017 - 2021 

 

 24 

3.3   Felling i perioden 

 
Rådyrbestanden skiller seg fra de andre hjortedyra ved at størrelsen på bestanden kan variere mye 
over et kort tidsrom sammenlignet med elg og hjort. Dette avhenger av faktorer som klima og rov-
dyrbestander.  
 
I 2012 og 2016 varierte det totale uttaket mellom 20 - 28 dyr (jakt + fallvilt). Dette indikerer en rela-
tivt stabil bestand, med tendens til økning i siste driftsplanperiode. 
 
For rådyr er det lite hensiktsmessig med målsettinger knyttet til uttak. Jaktuttak det enkelte år må 
tilpasses viktige faktorer som gaupebestand og vintre (klimatiske faktorer). 
 

Det er opp til den enkelte rettighetshaver/grunneier å frede rådyrbestanden i sine områder. 

 

3.4   Måloppnåelse 

 
For å nå målene som er satt opp i driftsplanen gjelder følgende bestemmelser: 

 
1. JAKTAVTALE 

Alle grunneierlag forplikter seg til å opprette jaktavtaler med jegerne.  
 
2. JAKTTID 

Den enkelte rettighetshaver avgjør selv jakttida innenfor gjeldende jakttidsrammer. 
 
2. PRISER 

Alle grunneierlag/rettighetshavere setter bort jakta på den måten, og til den pris, de selv velger. 
 
3. FORDELING AV INNTEKTER 

Verdien av kvota går direkte til inntekt til den enkelte grunneier/rettighetshaver.  
 

4. FORDELING AV KVOTER 
Den enkelte rettighetshaver må søke elgutvalget om årlig rådyrkvote innen 1.mai. 
Fordelingen av kvoten er et maksimaltall, og det er opp til rettighetshaver/grunneier å begren-
se/frede kvoten på sitt område. 

 
5. RÅDYRKVOTEN 

Rådyrkvoten tildeles som frie dyr. For å øke avskytingen oppfordres det til å skyte bukk og kje. 
 

6. SETT-RÅDYR 
Sett-rådyr-skjema skal fylles ut av jegerne. Her benyttes standard sett-hjort-skjema som tilpas-
ses. Skjemaer angående jakta skal sendes Dovre elgutvalg innen 5 dager etter jaktas slutt. 

 

3.5   Tiltak i planperioden 

 
Elgutvalget vil legge vekt på å få inn opplysninger fra jegerne, slik at man har best mulig grunnlag for 
å forvalte rådyrbestanden. Sett-rådyr-skjemaene er viktige i denne sammenhengen. 
Elgutvalget ønsker å stimulere til bedre og sikrere rådyrjakt. Dette er tenkt gjennomført ved felles 
informasjonsmøte i forkant av jakta, hvor jegerne får informasjon om utfylling av sett-rådyr-skjema 
og oversikt over tilgjengelige ettersøkshunder. 
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Vedlegg 1 
 

 
Avskytingsavtale elg 2017 – 2021 
 
 
Mellom Dovre elgutvalg og Dovre kommune er det inngått følgende avtale om avskyting 
av elg for 2016 - 2021  
 

1. Dovre elgutvalg tildeles en fellingskvote på 375 elg. Fellingstillatelsen utstedes i hen-
hold til «Forskrift om forvaltning av hjortevilt» FOR-2016-01-08-12. 

 
2. Ovenstående fellingstillatelse er gitt under forutsetning om at fordeling på kjønn og 

alder og øvrige bestemmelser som er nedfelt i godkjent driftsplan for perioden 2017 - 
2021 følges. 

 
3. Fellingsavgifter i h.h.t gjeldende tariff betales i samsvar med gjeldende avtaler. 

 
4. Dovre elgutvalg disponerer fritt innenfor den tildelte kvote for 2017 - 2021 i samsvar 

med bestemmelser inntatt i driftsplanen.  
 

5. Det presiseres at prosentfordelingen nevnt i driftsplanen gjelder i forhold til felte dyr. 
 

6. Det presiseres videre at feilskutte dyr over 150 kg går på kvote for h.h.v. eldre 
ku/okse. 

 
 
 
Dombås den……………….. 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
For Dovre elgutvalg     For Dovre kommune 
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Vedlegg 2 

 
 
Avskytingsavtale Hjort 2017 - 2021  
 
 
Mellom Dovre elgutvalg og Dovre kommune er det inngått følgende avtale om avskyting 
av hjort for 2017 - 2021  
 

1. Dovre elgutvalg tildeles en fellingskvote på inntil 250 hjort. Fellingstillatelsen utste-
des i henhold til «Forskrift om forvaltning av hjortevilt» FOR-2016-01-08-12. 

 
2. Ovenstående fellingstillatelse er gitt under forutsetning om at fordeling på kjønn og 

alder og øvrige bestemmelser som er nedfelt i godkjent driftsplan for perioden 2017 
– 2021 følges. 

 
3. Fellingsavgifter i h.h.t gjeldende tariff betales i samsvar med gjeldende avtaler. 

 
4. Dovre elgutvalg disponerer fritt innenfor den tildelte kvote for 2017 - 2021 i samsvar 

med bestemmelser inntatt i driftsplanen.  
 

5. Det presiseres at prosentfordelingen nevnt i driftsplanen gjelder i forhold til felte dyr. 
 
 
 
 
Dombås den……………….. 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
For Dovre elgutvalg     For Dovre kommune 
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Vedlegg 3 

 
Avskytingsavtale rådyr 2017 - 2021 

 
 
Mellom Dovre elgutvalg og Dovre kommune er det inngått følgende avtale om avskyting 
av rådyr for 2017 - 2021 
 

1. Dovre elgutvalg tildeles en fellingskvote på  inntil 250 rådyr.. Fellingstillatelsen utste-
des i henhold til «Forskrift om forvaltning av hjortevilt » FOR-2016-01-08-12. 

 
2. Ovenstående fellingstillatelse er gitt under forutsetning om at fordeling på kjønn og 

alder og øvrige bestemmelser som er nedfelt i godkjent driftsplan for perioden 2017– 
2021 følges. 

 
3. Fellingsavgifter i h.h.t gjeldende tariff betales i samsvar med gjeldende avtaler. 

 
4. Dovre elgutvalg disponerer fritt innenfor den tildelte kvote for 2017 - 2021 i samsvar 

med bestemmelser inntatt i driftsplanen.  
 

5. Det presiseres at prosentfordelingen nevnt i driftsplanen gjelder i forhold til felte dyr. 
 
 
 
 
Dombås den……………….. 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
For Dovre elgutvalg     For Dovre kommune 
 

 


