
DISENA ELG- OG HJORTEV ALD
Stiftet på Schøyen gård den 21.04. 2010

BESTANDSPLAN FOR ELG I

Avtalepartnere:

Kommune
Vald

Sør-Odal
Disenå elg- og hjortevald

Bestandsplanperiode 5 - årig plan for årene 2010 - 2014

1. VEDTEKTER. STYRENDE ORGANER FORVALDET
Det er utarbeidet egne vedtekter for styrende organer for valdet.
Arsmøtet i valdet og styret i valdet ivaretar planarbeidet og driften.

2. DELTAGELSE OG AREAL
I bestandsplanområdet inngår følgende jaktfelt og areal:

Jaktf. Jaktfelt- Tellende areal %
nr. betegnelse daa
1 Pran 8.662 19
2 Fredrik Pedersen 13.954 31
3 Gjersøyen & Rørholt 22.198 50

Sum 44.814 100

Området skal fortsatt være oppdelt i tre jaktfelt med hvert sitt jaktlag.
Se vedlagte kart.

3. GRUNNLAG FOR BESTANDSPLANEN
Planen er utarbeidet innen Sør-Odal kommunes "Mål og retningslinjer for viltforvalt-
ningen", der bl.a. årlig beitetrykk på kvistproduksjonen på furu begrenses til 40 %.
Retningslinjene sier at det er opp til rettighetshaverne evt. å redusere beitetrykket
enda mer. I denne bestandsplanen er dette ivaretatt under pkt. 4.1. Hovedmål.
Det foreligger ikke beitetakst for bestandsplanområdet og ut fra denne usikkerheten
vil bestandsplanen være en rullerende plan med mulighet for årlig kvotejustering, men
oppad begrenset til det maksimale 5-årsuttaket av elg som det søkes godkjenning for.
Eventuelle endringer eller justeringer vedtas på årsmøtet (Jfr. VEDTEKTER § 4 )
også på grunnlag av bestandsdata, registreringer, avskyting og totalt skadeomfang.
Grunnlaget for bestandsdata i 2010 er tatt ut fra Hjorteviltregisteret til DN/ NINA for
2004 - 2009. ( Vedlegg 1 )
Endringer i planen kan også skje på grunnlag av anbefalinger eller pålegg fra
kommunen.

4. MALSETTING MED BESTANDSPLANEN
Hovedmålsetting med bestandsplanen er å forvalte elgbestanden på en langsiktig
måte slik at det fortsatt opprettholdes en riktig sammensatt og høyproduktiv
elgbestand med dyr i god kondisjon og med gode vekter, men med lavere totalantall
Qyr enn i dag slik at skadeomfang på skog og dyrket mark reduseres vesentlig og slik
at sannsynligheten for påkjørsler på veg og/eller jernbane går ned.



4.1. Delmål for valdet

- ha et godt samarbeid med Utmarkslaget og øvrige grunneierne i planornrådet
- prioritere avskyting av elg som beiter pa innmark eller sjenerer i / nær boligstrøk
- ha klare regler for a oppnå ønsket avskyting og nedklassifisering av dyr
- gjennomføre beitetakst i 2011 i samarbeid med kommunen.

4.2. Hovedmål

- "Sett elg pr. jegerdagsverk" skal i løpet av planperioden
reduseres fra 0,41 i 2009 til 0,25 i 2014 ( 39 % reduksjon)
basert pa elgobservasjonene nar jaktlagene jakter som hele jaktlag.

- Beitetrykket pa årlig kvistproduksjon av furu skal i gjennomsnitt ligge under 25 %.
- Observasjoner av voksen okse skal vise at minst 20 % har mer enn 3 + 3 takker.
- Ku / okse- forholdet skal være lavere enn 1,8 i gjennomsnitt for planperioden.
- Vektene pa kalv og ungdyr skal i sum minst ligge pa gjennomsnittet for kommunen.

Med redusert bestandsstørrelse forventes a oppnå høyere vekter pa kalv/ungdyr.

5. GJENNOMFØRING AV PLANEN
AVSKYTING ETTER HJORTEVILTVILTFORSKRIFTENES § 14

5.1 Retningslinjer for avskytingen:

Følgende fordeling for felling legges til grunn:
Voksen okse : 20 %
Voksen ku : 18 %
Ungdyr/kalv : 62 %. Her bør kalv utgjøre minst 24 % av kvoten.

Regler for nedklassifisering av dyr til:

Ungdyr ku
Ungdyr okse

Eldre ku enn 1 ~ ar som har slaktevekt lik eller lavere enn 160 kg
Eldre okse enn 1 ~ ar som har slaktevekt lik eller lavere enn 150 kg
eller
har pigg pa en side (evt. liten sidepigg kan ikke være over 2,5 cm )
Piggokse eldre enn 1 ~ ar som har slaktevekt over 190 kg skal ikke
regnes som ungdyr hvis laget har igjen voksen okse pa kvoten.

Kalv : Kalv under 50 kg belaster ikke kvoten.

Nedklassifisering foretas en representant fra hver av de 2 andre lagene i fellesskap.

5.2 Rammer for avskytingen

Det legges til grunn for avsky tingen
Maksimale avsky tingen vil da bli
Maksimal avskyting i 5-arsperioden
Kjønnsfordeling felt ku/okse, ønskes:
Toleransegrense, alle typer dyr i 5 ar:

1.100 daa 1 dyr
40 dyr 1 år

200 dyr
45/55 %
5 % (Maks.kvoten pa 200 dyr gjelder)

Hvert jaktfelt kan overføre ikke-skutte dyr fra ett ar til neste ar med inntil 2 dyr/jaktfelt.
Overføringen kan sist skje etter 4. aret i bestandsplanen for uttak i det 5. aret.
Hvert jaktfelt tildeles arlig kvote i forhold til det godkjent jaktarealet.
Saldoprinsipp benyttes ved tildeling av neste års kvote.



6. OPPFØLGING I REGISTRERING
Hvert jaktfelt skal levere følgende til valdets styre innen 5 dager etter jakttidens utløp:

• "Sett elg- skjema", herunder avmerket nedklassifisering og avmerket "store" okser
• Vektskjema
• Annet som årlig blir pålagt av kommunen eller annen offentlig myndighet

Ovenstående oversendes kommunen omgående.

Det skal legges til rette for kommunens kontrollør på jaktfeltets slakteplass med
oppslått registreringsskjema og merking av hoder med dato, type dyr og slaktevekt.

Ved eventuell skadeskyting skal hvert jaktfelt føre eget skjema for dette som
dokumentasjon på hendelsesforløpet, oppfølging i eget lag og overfor kommunen.

Grunnlag for bedømmelse av bestandsutvikling og måloppnåelse av planen
dokumen-teres fra Hjorteviltregisterets offisielle data.
Alle data for egen oppfølging og analyse vil ivaretas.

Hvert år sendes kommunen oversikt over valdets kvote og jaktfeltenes tildelte kvoter.

7. FEILSKYTING. REAKSJONSBESTEMMELSER.
Det jaktlag som feller feil dyr i forhold til tildelt kvote skal umiddelbart melde fra
om dette til valdansvarlig.
Følgende retningslinjer vil bli fulgt ved en slik hendelse:

7.1 Voksen ku 2 % år og eldre:
Har jaktlaget andre dyr igjen på årets kvote, kan jaktlaget normalt beholde dyret mot
tilsvarende reduksjon i ku-kvoten neste år. Betingelse for å beholde dyret er at jakt-
laget har tilsvarende dyr igjen på kvoten i bestandsplanperioden.

7.2 Voksen okse 2 % år og eldre:
Dyret skal normalt overleveres annet lag. Er det jaktlag som mangler tilsvarende
dyr på årets kvote, plikter dette å ta i mot dyret. Loddtrekning hvis flere lag mangler.

7.3 Går avvikene under pkt. 7.1 eller 7.2 ut over valdets totale kvote på denne type dyr
i planperioden må toleransekvoten benyttes. Dyret tildeles ved loddtrekning mellom
de øvrige lagene, dvs. unntatt til det laget som har feilfelt.

Dyret skal leveres ferdig flådd. Skinn, hode og innmat for kontroll skal følge dyret.
Det laget som feller feil dyr må betale 1.000 kr. til valdet eller 1.000 kr. til det laget
som mottar dyret på sin kvote.
Det forutsettes at dyret har slik kvalitet at det kan bli godkjent av kjøttkontrollen.

8. LOWERKET
Jaktlagene i valdet skal oppfylle alle pålagte krav for å utøve storviltjakt, herunder
årlig avlagt storviltprøve, disponering av godkjent ettersøkshund, viltloven, forskrift for
bruk av jaktvåpen samt etterkomme pålegg fra kommunen.

Vedlegg:
Oversiktskart over bestandsplanområdet
Statistikkgrunnlag fra Hjorteviltregisteret for årene 2004 - 2009.
Fordeling av type dyr i 2010.

------------------~~---



,Hj'.rteviltreglsteret
Bestandsutvikling

Fylker Ingen spesifiserte

Ingen spesifiserte

Ingen spesifiserte

Prans jaktlag, Fredrik Pedersens jaktlag, Gjærsøyen & Rørholt jaktlag,
01.01.2004 - 31.12.2009
Fra år til år

Kommuner
Vald
laktfelt
Tidsrom
Type utvalg

Nytt søk

2008 2007 2006 2005 2004 Gj.snitt

0,42 0,37 0,32 0,36 0,34 0,37

1,89 1,11 1,33 1,53 1,72 1,48

0,45 0,87 0,72 0,88 0,6 0,7

1,25 1,22 1,19 1,39 1,2 1,23

36,36 69,23 60,38 56,9 50 55,37

34,29 34,29 27,S 26,32 31,03 30,33

23,33 23,53 15,79 17,65 20 19,68

16,67 17,95 18,87 12,07 16 14,89

3 3 3 3 3 3

Ar 2009
Sett elg pr. jegerdagsverk 0,41

Sett ku pr. okse 1,31

Sett kalv pr. ku 0,7

Sett kalv pr. kalvku 1,11

% ku m/kalv av alle kyr 59,38

% okse felt av sette okser 28,57

O/o kalv felt av sette kalver 17,78

% ku felt av sette kyr 7,81

Antall skjema 3

Slik leser du tabellen
Tabellen viser ulike indekser utledet fra sett elg-data og sier noe om utviklingen i bestandens størrelse, kjønnssammensetning og reproduksjon, samt
jakttrykket på ulike kategorier dyr. Disse indeksene har vist seg å gi et godt bilde på utvikingen innen et område over tid. Ikke alle indeksene er derimot like
godt sammenlignbare mellom områder, for eksempel grunnet ulike observasjonsforhold og avskytningsstrategi.

!:It. DIREKTORATET FOR.v. NATURFORVALTNING
NINA
naturdata as

Hjorteviltregisteret drives av NINA naturdata as på oppdrag fra
Direktoratet for naturforvaltning .

Kontakt oss , Om Hjorteviltregisteret j
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DISENA ELG- OG HJORTEVALD

Elg.

Kvoteberegninger 2010

Lag I Areal (daa)
Pran I 8662
Fredrik Pedersen 13954
Gjersøyen & Rørholt 22198
Sum areal ( daa) 44814

Arealgrunnlag pr. dyr 1 100

Voksen okse Vøks'enKu Ungdyr og kalv Sum dyr Areal
Beregnet Utdelt Saldo Beregnet Utdelt Saldo Beregnet Utdelt Saldo Sum utdelt pr. dyr

2010 2010 2011 2010 2010 2011 2010 2010 2011 2010 2010
St.ruktl!ltfåktor I 0,2 0,18 0,62

Jaktlag
Pran I 1,57 2 -0,43 1,42 1 0,42 4,88 5 -0,12 8 1083
Fredrik Pedersen 2,54 I 2 0,54 2,28 ! 2 0,28 7,86 8 -0,14 12 1163I

Gjersøyen & Rørholt 4,04 r 4! 0,04 3,63 I 4 -0,37 12,51 12 0,51 20 1110~
Sum I 8,15 8 0,15 7,33 I 7 0,33 25,26 25 0,26 40 1120

Utdelt % 20 17,5 62,5 100



Søknad om godkjenning av bestandsplan

Disenå elg- og hjortevald søker med dette Sør-Odal kommune om godkjennelse av den
vedlagte 5-årige bestandsplanen for elg for årene 2010 - 2014.

Sted, dato I ' Ottar Moe. Valdansvarlig

Kommunen behandling av bestandsplanen

Bestandsplan for Disenå elg- og hjortevald

~ godkjennes ikke for perioden 2010 - 2014.

Sted, dato

Vedlegg:

Bestandsplan for elg for 2010-2014
Vedtekter
Bekreftelse på jaktrett med oversikt over grunneiere, gnr., bnr. og tellende areal.


