Kommunale mål for forvaltning av elg og
hjort i Lyngdal 2021-2025.
Hovedmål:
Lyngdal kommune skal ha sunne bestander av elg og hjort. Bestandene skal være bærekraftige i
forhold til beitetilgang og skal ikke medføre uakseptable konflikter med trafikk,
landbruksnæring eller friluftsliv.
Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er
stabilt og betydelig. Hjortebestanden skal økes til en tetthet hvor hjorten bidrar som et viktig
jaktobjekt i hele kommunen. Innenfor disse rammene skal elg og hjort forvaltes til beste for
verdiskapning, lokale jegerinteresser og allmenne naturinteresser.
Delmål:
1) Bestandsstørrelsen: Elgbestanden skal holdes stabil med en avskyting på 0,5-0,8 skutt elg pr
jegerdag frem til mål om bestandskondisjon er oppnådd. Hjortebestanden er stigende, vi ønsker
en sakte bestandsøkning. Høy avskytning er et viktig virkemiddel.
2) Bestandskondisjon: Elgens kondisjon skal forbedres. Gjennomsnittlig slaktevekt for kalv og
1,5-årige elg skal vise stigende tendens og overstige henholdsvis 55 og 120 kg. Hjortebestandens
høye produktivitet skal opprettholdes. Gjennomsnittlig slaktevekt for 1,5-årig hjort skal holdes
over 50 kg for bukker og 45 kg for koller.
3) Elg/ hjort og trafikk: Antall trafikkdrepte elg og hjort ikke skal overstige 5 % av jaktuttaket i
kommunen. Alle påkjørsler av elg og hjort skal dokumenteres og kartfestes i Hjorteviltregisteret.
4) Elg/ hjort og biologisk mangfold: Elg og hjort skal ikke utgjøre noen trussel mot det biologiske
mangfoldet. Beiting fra elg og hjort skal ikke i utilbørlig grad fortrenge nøkkelarter for biologisk
mangfold i skog som eksempelvis osp, eik og rogn. Beiteprosent på ROS artene bør ikke
overstige 35% ved beitetaksering.
5) Elg/ hjort og skog/innmark: Det lave konfliktnivået mellom elg og hjort og skader på skog og
innmark i Lyngdal skal opprettholdes.
6) Innsamling av slaktevekter og sett elg og sett hjort-data: Alle vald samler inn slaktevekter for
alle felte hjort og elg. Alle vald rapporterer fellingsresultater, sett elg/hjort og slaktevekter ved
hjelp av hjorteviltregisteret.no.
7) Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD): Alle vald skal sammen med Lyngdal
kommune bidra aktivt i arbeidet med å bekjempe utviklingen av Chronic Wasting Disease
gjennom spredning av informasjon og innsamling av prøver.
8) Det skal tas hensyn til hjorteviltets trekkveier og leveområder ved utbygginger og større
endringer i arealbruk.
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