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Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune.  

Averøy Landbruksråd anbefaler følgende målsetning for forvaltning av hjortevilt i Averøy 
kommune 

Hjort:  

Fortsatt redusere størrelsen av hjortebestanden slik at bestandsstørrelsen er tilnærmet konstant 
ved et gjennomsnittlig jaktuttak i kommunen på 136 til 170 skutte hjort pr år så snart som 
mulig og senest innen år 2023. Det vil si et mål om ett skutt dyr pr 800 - 1000 dekar i 2023.
 Hjortestammen skal ikke være så stor at jordbrukere påføres uforholdsmessig stort tap 
i deres produksjon.        
 Hjortestammen skal ikke være større enn at hjort påkjørt i trafikken ikke overstiger et 
gjennomsnitt på 2 dyr pr år fram mot 2023.     
 Kjønnsforholdet i hjortebestanden skal gjenspeiles i mellom 2 til 2,5 koller pr sette 
bukk i setthjort-skjema innen år 2023.  

For større nøyaktighet og for å lettere nå målet må vi starte med faste vårtellinger for ha 
bedre verktøy for å styre stammen. Etter 3 år må planen vurderes etter om vi skal ha en 
sterkere eller svakere avskyting for å sikre oss å nå målet i 2023. 

Uoffisiell hjortetelling utført av storvald 15.04.17 viser en fortsatt betydelig hjortestamme på 
Averøy. En stabil høy avskytning siden 2008 viser at vi ikke har nådd dette målet enda og 
landbruksrådet mener at  trykket på uttak av hjort må fortsette også i neste driftsplanperiode. 
Avlingsskade, kostnader og merarbeid en god del næringsutøvere innen jordbruket har pga 
hjort, er fremdeles på et uakseptabelt høyt nivå og bidrar til dårligere muligheter for å drive 
en effektiv matproduksjon og økt verdiskapning i kommunen. I tillegg til det økonomiske pekes 
det på en stor mistrivselsfaktor for de som er hardt plaget. 

Rådyr:  

Redusere rådyrbestanden slik at bestandsstørrelsen er tilnærmet konstant ved en 
gjennomsnittlig felling i kommunen på 155 til 193 dyr pr år så snart som mulig og senest 
innen år 2023. Dette tilsvarer ett dyr felt pr 800-1000daa.     
 Kjønnsfordelingen av skutte dyr anbefales å dreies til et uttak av bukk på maksimum 
25% og andelen kalver til minimum 40%. 

 

Storvaldene må fortsatt få frie kvoter på rådyr. For å sikrere nå målet må vårtellingene også 
gjelde rådyr.           



 Rådyr er ikke en veldig stor skadegjører med tanke på avling i jordbruket. Imidlertid 
har forekomst av flått sammenheng med størrelsen på bestanden av rådyr. Flere sykdommer, 
både på dyr og mennesker, forårsakes av flått. Sjodogg, Borreliose,  Skogflåttencefalitt 
(TBE), Babesiose, Bartonellose, Neoehrlichiose,  Borreliabakterie med tilbakefallsfeber og 
Harepest.          
 Rådyrkalver er svært vanskelig å oppdage. Et betydelig antall blir derfor tatt av 
slåmaskina og  blir med i fôret som kadaverrester. Dyrekadaver i fôret kan føre til Botulisme 
på husdyr. I tillegg kommer den lite hyggelige opplevelsen av å avlive dyr på denne måten.
 Ut over direkte konsekvenser for landbruket kommer ulemper som bilskader, 
kommunens kostnader med ettersøk ved påkjørsel, skader på hager og kjøkkenhager og det 
mest alvorlige, flåttbårne sykdommer på mennesker.     
 Rådyrstammen må reduseres til et nivå som gir redusert påkjørsler. 

Elg:  

Bestandsstørrelsen på elg bør holdes på et minimum.     
 Bestandsstørrelsen må reduseres slik at bestandsstørrelsen er tilnærmet konstant ved 
en gjennomsnittlig felling i kommunen på 3 dyr pr år senest innen år 2023. Dette tilsvarer ett 
dyr felt pr 50000daa.  

Antall sett elg ført i sett hjort skjema er økt drastisk fra 29 i 2015 til 53 i 2016. Det er ikke 
skutt elg på Averøy siden 2011. Dette i sum vil tyde på at kommunen bør oppfordre 
storvaldene å redusere kostnadene som blir påført jeger ved felling av elg. Landbruksrådet 
mener at elg er et relativt nytt innslag av øyas fauna og vi ønsker ikke å bygge opp en varig 
elgstamme. 
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