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Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella – videre arbeid 
i jaktsesongen 2020/2021 

Målene for bestandsreduksjon av elg og hjort ble ikke nådd i forrige jaktsesong. 
Det er fortsatt viktig at de 15 aktuelle kommunene i Nordfjellaregionen har 
høyt fokus på arbeidet med bestandsreduksjon av elg og hjort. Kommunene kan 
søke Viltfondet om støtte til tiltak som kan motivere jegere til å felle flere dyr. 

Tidligere oppfordring om bestandsreduksjon 
Både Mattilsynet og Miljødirektoratet informerte tidlig de 15 kommunene i Nordfjellaregionen om 
viktigheten og behovet for å redusere hjorteviltbestanden i området. Miljødirektoratet ba 
kommunene om å halvere tettheten av elg og hjort i forhold til 2016-nivået, jf. brev datert 28. 
februar 2019. For Lærdal og Aurland ble det påpekt at behovet for bestandsreduksjon er større enn 
50 prosent. 
 
På oppdrag fra Miljødirektoratet beregnet Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
bestandsstørrelsen av elg og hjort i alle 15 kommunene. Deretter estimerte de hvor mange dyr som 
må felles for å halvere bestandene i forhold til 2016-nivået, se NINA Rapport 1667. Selv om det er 
knyttet noe usikkerhet til bestandsestimatene, gjenspeiler de en reel stor variasjon i tetthet 
mellom kommuner.  
 

Hvorfor redusere bestandene? 
Det er et nasjonalt mål å bli kvitt skrantesjuke i Norge. Risikoen for å spre smitte reduseres med 
lavere tetthet av hjortevilt, og dette er særlig viktig rundt Nordfjella sone 1. Høyt jaktuttak bidrar 
til lavere bestandstetthet, og videre: 

 at færre elg og hjort kan trekke til/gjennom Nordfjella villreinområde  
 tidligere smitteoppdagelse dersom skrantesjuke er spredd til elg eller hjort 
 redusert spredning av skrantesjuke dersom det oppdages hos elg eller hjort 
 tidligere mulig friskmelding av elg- og hjortebestandene 

 
I den situasjonen vi er i nå, er det viktig å bidra til at elg- og hjortebestandene er frie for 
skrantesjuke. Eventuell overføring av skrantesjuke fra sone 1 vil ha dramatiske konsekvenser for 
norsk hjortevilt.  
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Er kommunene i rute til å halvere bestandene innen 2021? 
På oppdrag fra Miljødirektoratet har NINA evaluert avskyting og bestandsutviklingen etter jakta 
2019. Avskytingen økte i 2019, men var likevel lavere enn anbefalt. For å klare å halvere 
bestandene må derfor avskytingen øke ytterligere i mange kommuner. Vi viser til NINA Rapport 1813 
for detaljer. 
 

Bør målet justeres? 
Miljødirektoratet har satt målet om en bestandsreduksjon på 50 prosent i forhold til 2016-nivået. 
Dette målet vil senke generell risiko for å spre skrantesjuke. Ulempen er at noen kommuner fortsatt 
vil ha høy bestandstetthet selv om bestanden er halvert, samt at noen kommuner har gjennomgått 
større bestandsreduksjoner før 2016 og allerede har relativt lav tetthet av hjort og elg. 
 
En alternativ målsetting er at alle kommuner skal ha en tetthet av hjortevilt som ikke overstiger en 
gitt bestandstetthet. Det er ikke kjent hvor lav bestandstettheten må være for å unngå 
smitteoverføring, men generelt vet man at risikoen er mindre med lav tetthet. Kunnskap om 
variasjon i hjortevilttetthet i norske kommuner tilsier at ett dyr per km2 skog og myr eller lavere 
kan tilsvare en lav bestandstetthet. Variasjonen i hjortevilt per km2 skog og myr i de ulike 
kommunene kan benyttes som en indikasjon på i hvilke kommuner det er viktigst å redusere 
bestandstettheten.  

 
Kartet viser estimert tetthet av hjortevilt (elg og hjort) per areal med skog og myr i de 15 
kommunene i Nordfjella-regionen i 2016. Tettheten er beregnet ved bruk av estimerte bestandstall 
fra NINA Rapport 1667.  
 
 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2650237
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2597693
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Målsettinger framover 
For å redusere risikoen for spredning av skrantesjuke, er det er viktig at kommunene i og rundt 
Nordfjella fortsatt har høyt fokus på og følger opp arbeidet med bestandsreduksjon med sikte på å 
oppnå en lav bestandstetthet. Da tettheten varierer ganske mye mellom kommuner, bør 
målsettingene også variere mer mellom kommuner enn det har gjort fram til nå.  
Overordna mål 

 Bestandene av elg og hjort skal reduseres sammenlignet med nivået i 2016. 
 Kommuner med en relativt lav bestandstetthet i 2016 kan redusere mindre enn 50 prosent. 
 Kommuner med en høy bestandstetthet i 2016 må redusere mer enn 50 prosent. 
 Bestandstettheten skal holdes lav i hele brakkleggingsperioden. 
 Kommunene må ikke gi rom for bestandsvekst, heller ikke de med lav tetthet. 
 Sett elg og sett hjort skal rapporteres fra alle jaktlag i alle kommuner, enten via appen 

"Sett og skutt" eller direkte i Hjorteviltregisteret. 
 

Det må vurderes nærmere om bestandstettheten bør holdes lav også i reetableringsperioden for 
villreinbestanden i Nordfjella sone 1. 

 

Oppfølging av kommunene 

Lærdal og Aurland  
Spesielt Lærdal, men også Aurland, skiller seg ut fra øvrige kommuner på grunn av fortsatt høy 
tetthet av hjort. Begge kommunene har til dels stor overlapp med arealbruken til den tidligere 
villreinbestanden i Nordfjella sone 1. Derfor er det viktig å redusere bestandene mer enn 50 prosent 
i disse kommunene. Fra Aurland er det innspill om at tetthetsestimatene er for høye. Det er likevel i 
disse to kommunene bestandene må reduseres mest. Størst reduksjon trengs i Lærdal som har 
høyest tetthet. Begge kommunene vil bli kontaktet for særskilt oppfølging av arbeidet med 
bestandsreduksjon. 
 

Årdal, Ulvik og Eidfjord 
Årdal, Ulvik og Eidfjord er hjortekommuner på vestsiden som ikke har arealer som overlapper med 
Nordfjella sone 1. Faren for overføring av skrantesjuke til elg og hjort antas derfor å være lavere i 
disse kommunene. Ulvik og Eidfjord har lavere hjortevilttetthet enn Lærdal og Aurland. Målet om 50 
prosent reduksjon bør imidlertid stå fast for disse kommunene. Årdal har noe høyere tetthet, og kan 
med fordel redusere tettheten ytterligere i forhold til det vedtatte målet om halvering. 
 

Hol, Ål og Hemsedal 
Hol, Ål og Hemsedal kommuner har areal i Nordfjella sone 1. Kommunene har mye lavere tetthet 
enn andre kommuner med areal i Nordfjella sone 1, noe som fører til lavere risiko i disse områdene. 
På grunn av dette kan kommunene vurdere en bestandsreduksjon som er lavere enn 50 prosent. Det 
er likevel viktig at jakttrykket holdes oppe i disse kommunene slik at tettheten holdes lav i 
brakkleggingsperioden og sannsynligheten for at hjort og elg bruker arealer i sone 1 forblir lav.  
 

Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Gol, Nesbyen og Nore og Uvdal  
I kommunene lengst øst/sørøst er bestandene på et relativt lavt nivå. Behovet for reduksjon av 
tetthet er dermed mindre med tanke på risiko for spredning av skrantesjuke, og kommunene kan 
vurdere en bestandsreduksjon som er lavere enn 50 prosent. Samtidig er det viktig med høy felling 
og prøvetaking for friskmelding, noe som blir viktigere i tiden framover.  
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Vang og Vestre-Slidre  
Vang og Vestre-Slidre ligger noe lenger fra Nordfjella sone 1, men har høyere tetthet enn 
elgkommuene lengst øst. Å motivere jegere til å bidra til bestandsreduksjon som nærmer seg 50 
prosent må ha fokus også her. 
 

Hvordan motivere jegere til å felle dyr? 
Vi berømmer kommunene for å i stor grad ha lagt til rette for at det skal være mulig å redusere 
bestandene. Det kan være vanskelig å motivere jegere til frivillig å redusere bestandene, og ved 
synkende bestander vil det kreve stadig større innsats å felle et dyr. Miljødirektoratet minner om at 
det er mulig å søke Viltfondet om støtte til tiltak som kan motivere jegere til å felle flere dyr.  

Hilsen 
Miljødirektoratet 
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