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Del 1.  Innledning. 
  

Hvorfor driftsplan i Åsskard ?  
Siden første halvdel av 1990-tallet har det pågått en nasjonal omlegging innen vilt- og 

fiskeforvaltningen. Målsettingen var at innen 2006 skulle den praktiske forvaltningen være 

basert på driftsplaner utarbeidet av rettighetshavere. Myndighetene har jobba mot følgende 

hovedmål: 

 Kommunene skal være etablert som offentlig forvaltningsorgan i vilt- og 

fiskeforvaltningen. 

 Rettighetshaverne skal ha et praktisk og finansielt ansvar for forvaltningen av vilt- og 

fiskeressursene som står i forhold til deres eksklusive rettigheter og økonomiske 

interesser. Rettighetshaverne skal organisere seg i fellesorganer for vilt- og 

fiskeområder og gå sammen om en felles forvaltning av ressursene i henhold til 

driftsplaner. 

 Når det er hensiktsmessig, bør brukere medvirke i og utføre praktiske oppgaver i 

forvaltningen av vilt- og fiskeressursene. 

 Der det er hensiktsmessig, skal det være opprettet rådgivende samarbeidsorganer, 

lokalt og regionalt, med representasjon fra offentlig forvaltning, rettighetshavere, 

brukere og eventuelt andre berørte. 

 

Navnet for driftplanområdet er Åsskard hjorteviltområdet og er gjeldende for  

forvaltningen av hjort, elg og rådyr. 

 

Grenser og beskrivelse av området. 
Planområdet dekker Åsskard utmarkslag sitt virkeområde og naturlig tilstøtende områder.  

Planområdets størrelse er på ca 106000 daa tellende viltareal   

Grunneiere som er tilsluttet Åsskard hjorteviltområde er beskrevet i tabell 1.  

Jaktfelt er beskrevet i tabell 2.  

Åsskard hjorteviltområde er fra om med 2017 medlem i Surnadal storviltvald. 

 

 

Figur 1. Kart 
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Tabell 1. Oversikt over grunneiere som er tilknyttet Åsskard hjorteviltområde. 

Grunneier Gnr/bnr Navn Jaktfelt (nr/navn) 

Erlend Fredriksli 21/8  42 Øvre Bæverdalen 

Bernt og Inga Breivik 21/9  42 Øvre Bæverdalen 

Ola Bjørnås og Rune 

Grøtan 

21/10-11  42 Øvre Bæverdalen 

Solveig J. Grytbakk 21/13  42 Øvre Bæverdalen 

Eldar Hjorthol 21/18  42 Øvre Bæverdalen 

Arthur Bæverfjord 77/1, 2 Bortigard  37 Bæverfjord 

Martha Julie Lervik 77/4, 84/15 Saga 37 Bæverfjord 

Lars Bæverfjord jr 77/5, 9 Torestua 37 Bæverfjord 

Gerd Bodil Sæterbø og 

Nils Skei 

78/1 Svorken Østre 38 Holten - Svorken 

Sivert Skuggevik 79/1 Holamarka 39 Svorkabogen 

Pål Heggset og Aslaug 

Sæter Heggset 

79/2 Holamarka 39 Svorkabogen 

Jan Flostrand 80/1 Neverholt 40 Neverholt 

Ståle Sæterbø 80/4, 6 Furuhaug 41 Stormyra - Furuhaug 

Ole Arnt Trodal 80/7 Skogmo 42 Øvre Bæverdalen 

Odd Bergset 81/1 Myrholten 43 Myrholten 

Lars Ole Gravvold 82/1 Gravvold 44 Gravvold  

Ole Gravvold 100/2 Brattset 59 Brattset-Øygarden 

Astrid Mary Husby Nyen 

og Per Kristian Nyen  

82/2, 100/1 Gravvold 44 Gravvold 

Erling Gravvold 82/3, 4 Gravvold 44 Gravvold 

Gerd Bodil Sæterbø 83/1,78/2 Holten/Svorka 38 Holten - Svorken 

Ola Holten 83/2 Holten 38 Holten - Svorken 

Johannes Holten 84/1 Storteigen 86 Sæterbø 

Hans Johan Aarnes 84/2 Sæterbø 86 Sæterbø 

Arild Sæterbø 84/3, 4 Sæterbø 86 Sæterbø 

Ellen Husby 84/5,6,7  86 Sæterbø 

Knut Arnfinn Hakstad 85/1 Hakstad 46 Hakstad - Rønningen 

Gunda Bele 85/2 Rønningen 46 Hakstad - Rønningen 

Helga Bele 86/1,8,33 Bele 47 Dreyerstua - Bele 

Magne Sollid 86/2,10,32 Nedre Bele 47 Dreyerstua - Bele 

Ole Snekvik 87/1 Snekvik 48 Snekvik 

Kolbjørn Frits Snekvik 87/ 5 Liset  

Ann Kristin Engset 88/1 Dreyerstua 47 Dreyerstua - Bele 

Alf Bjarte W. Aasgård 88/2  Olastua 49-50 Aasgård 

Gunnhild Skjærdal 88/19 Kjærstad 49-50 Aasgård 

Per Mathias Bø 89/1 Søgarden, Bø 51 Bø 

Per Gudmund Bøe 89/3 Olastua, Bø 51 Bø 

Lars Arve Gravvold 89/4 Bø 51 Bø 

Magne Bæverfjord 

Riksheim 

89/13 og 6 Bønesset/ 

Bøbakken 

51 Bø 

Kjell Bjørnar Bøe 89/7 Brandhaugen 51Bø 

Hildegunn Bøe 89/8,9 Sivertstua 51 Bø 

Jan Olav Bjerkestrand 89/10 Mikkelgarden 51 Bø 

Leif Kristian Bøe 89/11 Hamna 51 Bø 
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Per Iver Skrøvset 90/1 Skrøvset 52 Skrøvset 

Hans Georg Snekvik 90/2 Skrøvsetvik 52 Skrøvset 

Edvard Settem 90/3 Solbakken 52 Skrøvset 

Ingebrigt Garthe 91/1, 5 Settem 53 Settem 

Sverre Egil Settemsdal 92/1 Oppigard 54 Settemsdal 

Ingrid Kristine Holten 

Sollid 

92/2 og 

93/3 

Dalabakkan og 

Lia 

54 Settemsdal 

Arve Settemsdal 92/3 Nergard 54 Settemsdal 

Bastian With Aasgård 92/4 Nordgård 54 Settemsdal 

Arne O. Straumsvåg 92/5 Sørgården 54 Settemsdal 

Tor Åge Reiten                 92/6 Kvernstad 1 55 Sollia 

Turid Sættem Eggen og 

Geir Eggen 

92/17, 23 Bjørkås 55 Sollia 

Sverre Egil Bæverfjord og 

Jorunn K. Bæverfjord 

92/18, 23 Hjelmset 55 Sollia 

May Elin og Jorid Oddrun 

Bæverfjord 

92/19,23 Midttun 55 Sollia 

Geir Egil Settemsdal 92/20,23 Storli 55 Sollia 

Heidi Solem 92/21,23 Solvang 55 Sollia 

Einar K. Selvig 92/22,23 Fjellbu 55 Solia 

Sigmund Settemsdal 92/24 Myrvoll 54 Settemsdal 

Heidi Kristine Meisingset 

og Liv Sigrun Meisingset 

93/1 Settemsli 54 Settemsdal  

Kari og Jon Heitmann 94/1 Sollia 55 Sollia 

Torleif Staknes 95/1, 89/2 Staknes 56 Staknes 

Bjørge og Bodil Åsbø 96/1, 2 Dragset 52 Skrøvset 

John Heggem dy 97/1, 7 

98/1 

Heggem 57 Heggem 

John Olav Baatvik 97/2 Heggem 57 Heggem 

Nils Gunnar Sætherø og 

Astrid Bergheim 

99/1 Kallset 58 Kallset 

Kjell Inge Berge 100/4, 

21/7,12,14 

Ødegård, 

Fossøysetra 

59 Brattset – Øygarden 

Anna Lise Bøvra Gravvold 100/5, 6 Nergard 42 Øvre Bæverdalen 

Ole Peder  Holten 101/1, 2 Toreseter 42 Øvre Bæverdalen 

Ole Kristian Sæterbø 101/3 Hallmyra 42 Øvre Bæverdalen 

Erling Solem 123/1 Solem 68 Solem 

Lars Arne Bøe 124/1 Bergesvik 64 Bergesvik 

Sigurd T. Warmøy 125/1 Flessavik 69 Flessavik/Båtvik 

Ole Ragnar Flessen 125/2 og 

129/1 

Flessen/ 

Trodalen 

70 Flessen og 72 Trodalen 

Kolbjørn Frits Snekvik 126/1 og 

127/1 

Jutvik/Båtvik 69 Flessavik/Båtvik 

Magnus Bøklep og Elin 

Merete Hamnes Bøklep 

130/1 Grava 73 Bøkleppen - Grava 

Magnus Bøklep 131/1 Bøkleppen 73 Bøkleppen - Grava 
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Tabell 2. Jaktfelta i Åsskard hjorteviltområde med areal og jaktfeltansvarlig person. 

Nr i 

hjorteviltreg. Jaktfelt namn 

Tellende areal 

(pr. april 2018) Jaktfeltansvarlig 

2 Sæterbø 5617 Arild Sæterbø 

3 Bæverfjord   9016 Per Erik Steiro 

4 Holten - Svorken  7619 Ola Holten 

5 Svorkabogen 3284 Pål Heggset 

7 Øvre Bæverdalen 9758 Ole Peder Holten 

8 Myrholten, Neverholten  4174 Terje Andersen 

9 Gravvold utmarkslag 2694 Lars Ole Gravvold 

10 Gravvold 339 Erling Gravvold 

11 Hakstad-Rønningen  2358 Knut Arnfinn Hakstad 

12 Dreyerstua - Bele  7736 Stein Engset 

13 Snekvik   2021 Ole Snekvik 

14 Aasgård  4856 Alf Bjarte Aasgård 

15 Bø    4204 Kenneth Haarstad 

17 Settem   6727 Ingebrigt Garthe 

18 Settemsdal   7223 Svein Settemsdal 

19 Sollia 3335 Geir Eggen 

20 Staknes   1069 Terje Andersen 

23 Øygarden  3499 John Kåre Andersen 

24 Bergesvik  1508 Lars Arne Bøe 

25 Solem    3058 Emil Fiske 

26 Flessavik, Båtvik, Jutvik 2090 Kolbjørn Frits Snekvik 

27 Flessen, Trodalen  2758 Ole Flessen 

30 Bøkleppen - Grava  2779 Magnus Bøklep 

112 Skrøvset-Dragset   3819 Nils Gunnar Sætherø 

113 Heggem  2707 Nils Gunnar Sætherø 

114 Kallset  1569 Nils Gunnar Sætherø 

    

 SUM 105817  

Tellende areal er oppdater av Surnadal kommune, april 2018. 

 

Tidsrom for planen 
Driftsplanens 1. planperiode var fra jaktåret 2002 til og med jaktåret 2006.  

Driftsplanens 2. planperiode var fra jaktåret 2007 til og med jaktåret 2011.  

Driftsplanens 3. planperiode var fra jaktåret 2012 til og med jaktåret 2015. 

Driftsplanens 4. planperiode var fra jaktåret 2016 til og med jaktåret 2019. 

Driftsplanens 5. planperiode er fra jaktåret 2020 til og med jaktåret 2023. 

 

 

Driftsplanen dens mål og innhold danner grunnlag for neste planperiode 2020 – 2023. 

Det blir for planperioden skrevet avskytningsavtale med Surnadal storvald. 
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Målsettingen med planen 
 

Driftsplanens formål 

Er å bidra aktivt til en positiv forvaltning av hjorteviltstammene i Åsskard hjorteviltområde. 

Ivareta grunneigarane sine rettar, samt ta ansvar for forvaltning av egne hjorteviltressurser. 

 

Hovedmålsetting 

Forvalte en bærekraftig hjorteviltstamme med optimal produksjon og avkastning, sunne og 

friske dyr, god kjønns og aldersfordeling og med en passende størrelse i forhold til 

leveområdets bæreevne og skadepress for annen virksomhet. 

 

Delmål 

Bestandsutvikling 

Delmål – Hjort  

 Det tas sikte på å redusere bestanden av hjort innenfor Åsskard hjorteviltområde og ha 

ei avskyting som begunstiger områder med liten hjortebestand i jakttida. 

 Ta vare på en gunstig bestandssammensetning som gir god produksjon, dyr med høye 

slaktevekter og god kondisjon. 

 

Delmål – Elg 

 Bestanden av elg holdes på samme nivå som 2015 innenfor Åsskard hjorteviltområde. 

 Beholde kvaliteten i bestandssammensetningen gjennom å ta vare på topp-

produserende kyr og eldre okser. 

 

Delmål – Rådyr  

  Det tas sikte på å sikre bestanden av rådyr innenfor Åsskard hjorteviltområde. 

 

Næring og utbytte av jakta 

 Åsskard hjorteviltområde ønsker på lang sikt å øke avkastningen av 

hjorteviltstammene for alle grunneierne i området. Det gjelder spesielt for hjort. 

 Det arbeides for en rettferdig fordeling av utbytte av jakta gjennom en best mulig 

spredning av bestandene og et utbytte alle kan ta del i. 

 Det legges til rette for at jakta innen hvert jaktfelt kan bli en del av næringsgrunnlaget 

for grunneierne. Grunneierne bør samarbeide, for å utnytte arealet best mulig. 

 

Jaktutøvelsen 

 Sikre ei human jakt med høg fellingsprosent. 

 Sikre allmennhetens tilgang til området gjennom samjakt med småviltjegere. 

 

Organisering 

 Alle medlemmer forpliktes til å arbeide for en aktiv oppfølging av driftsplana og dens 

hensikter. 

 Alle jaktfelt innen Åsskard hjorteviltområde deltar i bestandsovervåkningsarbeidet ved 

å registrere slaktevekt på alle skutte dyr, føre sett hjort og sett elg skjema og ellers 

følge styres pålegg om tiltak. 

 Gjennom en god planlegging sikre riktig avskyting og godt samarbeid mellom jegerne, 

grunneierne, viltnemnda og andre instanser. 

 Sikre en rettferdig fordeling av kvoter som står i forhold til de ulike jaktfelta sin 

kvalitet og verdi for hjorteviltstammene. 
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 Gi et enda bedre grunnlag for ytterligere samarbeidsordninger mellom grunneierne i 

det berørte området.  

 Åsskard hjorteviltområde dekker hele gamle Åsskard kommune, og naturlig 

tilliggende områder 

 

Del 2.  Status og vurdering av hjorteviltet. 
 

Hjorteviltets utbredelse og trekkveier 
Det er igjennom merke- og utviklingsprosjekt hjort (www.hjortmerk.no) kartlagt en del 

hjortetrekk i Åsskard hjortevilt sitt område. Følgende dyr er merka i området: 
 

Tabell 3: Merka hjort i Åsskard, 2007 – 2010. 

ID Navn
Merke 

dato
Lokalitet GPS Årgang

Total 

vekt
Død Død når

Døds-  

årsak

Slakte- 

vekt
Død hvor

Surnadal_Kolle_Green_350 06.03.2007 Snekvik Ja Voksen 97.0 Ja 24.01.2009 Skutt 55.0 Snekvika, Surnadal

Surnadal_Bukk_Green_352 07.03.2008 Bøfjorden Nei 2006 99.5 Ja 07.12.2009 Skutt 82.0 Dragset, Surnadal

Surnadal_Kolle_Green_353 26.03.2008 Skrøvsetvika Ja Voksen 114.0 Ja 14.09.2008 Skutt 83.5 Settemsdal, Surnadal

Surnadal_Kolle_Green_357 25.03.2009 Solem, Hamnesfjorden Ja Voksen 116.0 Ja 04.12.2009 Skutt 66.0 Solem, Surnadal

Surnadal_Kolle_Green_358 31.03.2009 Bø, Bøfjorden Ja Voksen 100.0 Ja 14.11.2009 Skutt 62.5 Bølandet, Surnadal

Surnadal_Bukk_Green_360 25.01.2010 Solem, Hamnesfjorden Ja Voksen 140.0 Ja 22.10.2011 Skutt 90.0 Båtvika, Surnadal

Surnadal_Bukk_Green_361 04.02.2010 Bøfjorden Ja Voksen 119.0 Ja 26.09.2010 Skutt 71.0 Settemsdal, Surnadal

Surnadal_Kolle_Green_362 04.02.2010 Bølandet Ja Voksen 99.0 Nei  
 

Under vedlegg finner en kart som viser trekkruter for disse dyra. En finner både lange sesong 

trekk og korte sesongtrekk. Lange sesongtrekk er dokumentert av både kolle 350 og bukk 

360. De har trekk fra Solem-Snekvik området til Mogstad-Gulla område. De andre dyra vise 

trekk som skjer innafor mindre områder, og blir definert som korte sesongtrekk. 

 

Hjort 

Hjorten er spredt i hele Åsskard hjorteviltområde, men det er til dels store forskjeller i tetthet 

og mengde i de ulike jaktfeltområdene. 

 

De viktigste vinteroppholdsområdene for hjort i Åsskard hjorteviltområde finner man på 

halvøya mellom Hamnesfjorden og Åsskardfjorden, spesielt på sørsida av halvøya. Viktige 

områder her er Snekvik og Solem. Ellers er det spredte områder langs hele kyststripa i 

området.  

 

Om våren og sommeren er hjorten mer spredt og man finner hjort mer eller mindre i hele 

Åsskard hjorteviltområde. Viktige sommeroppholdsområder ligger mer innover i dalene og 

høyere i terrenget enn vinteroppholdsområdene.  

 

Trekkveier for hjort i Åsskard hjorteviltområde er preget av de viktige overvintringsområder 

på halvøya mellom Hamnesfjorden og Åsskardfjorden. I disse områdene samles det relativt 

mye hjort på høsten og vinteren. I disse områdene er det mindre hjort i sommerhalvåret og det 

antas at mange av dyra trekker innover Bæverdalen. Trekka følger etter all sannsynlighet 

formasjonene i terrenget og at hjorten følger dalen og dalsidene. Bæverdalen er et 

sommeroppholdsområde for hjorten og har lite eller ingen hjort om vinteren. 

 

Hjorten trekker ut av dalen, spesielt de innerste områdene relativt tidlig i jakta. Det er 

sannsynlig at mesteparten av dyra trekker utover dalen retning Hamnesfjorden. Det er også 

sannsynlig at noe av hjorten  i Bæverdalen trekker nord-nordøstover retning Hemne 

kommune. Det vist at hjort med sommeroppholdsområder som grenser innerst i Bæverdalen 

har vinteroppholdsområder i Snillfjord eller Hemne kommune. 

http://www.hjortmerk.no/
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Det er også grunn til å tro at noe hjort som har sommeropphold i Settemsdalen (og i områdene 

rundt) trekker utover mot Betna og Halsa.  

 

Ellers er det registrert mange trekk og overganger i ulike deler av Åsskard hjorteviltområde.  

 

Elg 

Elgen er stort sett spredt rundt om i området både sommer og vinterstid med en relativt 

beskjeden bestandstetthet. 

 

Rådyr 

Rådyra har sin største forekomst i de kystnære områdene i Åsskard hjorteviltområde.  

Det er imidlertid felt rådyr årlig både i Bæverdalen og i Sollia. 

 

  

Fellingsstatistikk 
 

Hjort 

Mellom 2002 og 2019 har det vore felt mellom 43 og 219 dyr i Åsskard hjorteviltområde (se 

figur 2). Fellingsprosenten i åra 2002 - 2019 har ligget mellom 50,0 og 108,8 (tabell 4). Det er 

felt om lag 29 % kalv, 27 % ungdyr og 44 % eldre dyr i dette tidsrommet (figur 3). Det felles 

en liten overvekt av hanndyr av alle felte dyr fra 1,5 år og eldre (figur 6). Det var i perioden 

1997 og fram til 2005 skjevt skjev felling av ungdyr, og det ble da felt mer enn dobbelt så 

mange bukker som koller i denne aldersgruppen. Dette ga en vridning i kjønns-

sammensetningen og førte til økt produksjon og en økt hjortebestand. Siden 2006 har 

fordelinga i avskytinga av ungdyr vært bedre.  Også blant voksne dyr har avskytinga vært bra 

i forholdet kolle og bukk (figur 4). Bortsett fra de to siste åra, der uttaket av kolle var høyere. 

Noe som var ett ønska uttak for å redusere stammen. 

 

I driftsplana 2015 – 2019 vart det lagt opp til slik avskyting: 

Eldre bukk 20% 

Eldre kolle 20% 

Ungdyr 30% 

Kalv 30% 

 

Resultatet av avskytinga i perioden 2015 – 2019 ble slik: 

Eldre bukk 19,1% 

Eldre kolle 26,1 % 

Ungdyr 24,9 % 

Kalv 29,9 % 

 

En ser at det ble felt noe mere eldre kolle enn planlagt. Dette var ei bevist handling, som ett 

ledd for å redusere hjortestammen. Særlig de to siste åra. 

Vi hadde også ett mål om å ha en fellingsprosent på over 75. Vi lå godt over en 

fellingsprosent på 90%, hvert å i siste planperiode.  
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Figur 2. Tildelt og felt hjort i driftsplanområdet fra 2002 til 2019. 

 

 

 

 
Figur 3. Andel dyr i ulike alderskategorier felt i perioden 2002-2019. 
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Figur 4. Felte dyr i de ulike alders- og kjønnsklassene, 2010 - 2019. 

 

 

 
Figur 5. Andel dyr i ulike alders- og kjønnskategorier felt i perioden 2002-2019. 
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Figur 6. Andel bukker og koller felt av alle felte dyr fra 1,5 år og eldre 2002-2019. 

 

 

Tabell 4. Fellingsprosent for hjort og elg fra 2002 til 2019 i driftsplanområdet. 

 Fellingsprosent 

År Hjort Elg 

2002 60,5 42,9 

2003 50,0 50,0 

2004 57,8 42,9 

2005 53,3 50,0 

2006 75,6 35,7 

2007 100,0 85,7 

2008 100,0 50,0 

2009 100,0 64,3 

2010 100,0 57,1 

2011 80,6 85,7 

2012 81,6 84,6 

2013 73,6 92,9 

2014 74,4 50,0 

2015 103,2 50,0 

2016 91,2 69,2 

2017 108,8 53,8 

2018 107,6 61,5 

2019 97,3 61,5 
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Elg 

 

Åsskard hjorteviltområde har en liten bestand av elg i sitt område.  

 

Selv om målet er å beholde en lav bestand av elg i området bør avkastningen kunne økes. 

Dette kan gjøres ved å dreie avskytninga mer mot kalv og ungdyr og beholde noen flere 

produksjonsdyr i bestanden.  

 

I driftsplana 2015 – 2019 vart det lagt opp til slik avskyting: 

Eldre okse 20% 

Eldre ku 20% 

Ungdyr og kalv 60% 

Av ungdyr og kalvekvote felles minimum 40 % kalv. Av felte ungdyr felles minimum 33% 

ungku. 

 

 

Resultatet av avskytinga i planperioden 2015 – 2019 ble slik: 

Eldre okse 21,9 % 

Eldre ku 18,7 % 

Ungdyr og kalv 59,4 % 

Av ungdyr- og kalvekvote ble det felt 57,9 % kalv. Av felte ungdyr ble det felt 37,5 % ungku. 

 

 

Resultatet av elgfelling er bra i forhold til måla satt i planperioden 2016 -2019. 

 

Fellingsprosenten av elg i siste planperiode er noe lav. Den mellom varierer 53% og 69%. 

 

 
Figur 7. Tildelt og felt elg i driftsplanområdet fra 2002 til 2019. 
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Figur 8. Fordeling av felt elg fra 2002 til 2019. 

 

 

Rådyr 

Det satses på å sikre rådyrbestanden innenfor Åsskard hjorteviltområde og rådyr blir felt etter 

bestandens størrelse. Det oppfordres til å spare geiter i år med lav rådyrbestand slik at 

bestanden tar seg fortere opp igjen etter år med lav bestandsstørrelse. Åsskard Hjortevilt-

område søker om kvotefri rådyrjakt og bestandsstørrelsen det enkelte år vil bestemme uttaket 

av antallet dyr. 

 

 

Tabell 5. Felling av rådyr antall og % fra 2007 til 2019 i driftsplanområdet. 

År Tildelt Felt bukk Felt geit Felt kalv Sum felt 

2007 Fri kvote 10 8 4 22 

2008 Fri kvote 11 8 4 23 

2009 Fri kvote 14 5 4 23 

2010 Fri kvote 6 2 2 10 

2011 Fri kvote 3 1 0 4 

2012 Fri kvote 2 8 2 12 

2013 Fri kvote 2 3 1 6 

2014 Fri kvote 8 5 4 17 

2015 Fri kvote 14 1 2 17 

2016 Fri kvote 8 1 1 10 

2017 Fri kvote 8 3 1 12 

2018 Fri kvote 11 7 7 25 

2019 Fri kvote 12 3 3 18 

 

 

Slaktevekter av felte dyr 

 

Hjort 

Slaktevektene har holdt seg jevnt. Uttak av skrapdyr drar enkelte år ned gjennomsnittet, men 

slaktevektene er jevnt gode. 
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Innsamling og vurdering av slaktevekter er et viktig middel for å følge utviklingen i en 

bestand. Slaktevektene er en god indikator for dyras kondisjon og overlevelsesevne. Disse bør 

derfor følges nøye for å avsløre endringer i bestandsforholda for hjorten. 

 

 
Figur 9. Slaktevekter for hjort felt i driftsplanområdet i 2007 - 2019. 

 

 

Elg 

Vekter for elg fra de to siste planperiodene, 2007 – 2019: 

År Hannkalv  Hunnkalv  Hanndyr 1 

½ år  

Hunndyr 

1 ½ år  

Hanndyr 

eldre  

Hunndyr 

eldre  

2007 40,0 0,0 124,0 0,0 255,0 164,0 

2008 40,0 62,0 107,0 0,0 185,0 180,0 

2009 48,7 0,0 116,0 111,5 180,0 165,0 

2010 33,0 0,0 0,0 125,0 170,5 182,5 

2011 52,0 51,3 92,0 120,0 161,0 166,0 

2012 44,0 0,0 107,0 0,0 199,7 170,7 

2013 47,0 64,0 140,0 118,0 190,8 148,0 

2014 63,0 0,0 132,0 94,0 0,0 152,0 

2015 0,0 50,0 0,0 0,0 208,0 0,0 

2016 39,0 41,5 119,0 0,0 149,0 174,7 

2017 0,0 57,0 0,0 123,0 179,5 135,5 

2018 57,0 30,0 0,0 120,0 202,0 165,0 

2019 43,0 67,0 132,3 150,0 170,0 0,0 

Tabell 6. Slaktevekter for elg felt i driftsplanområdet i 2007 -  2019. 

 

 

Rådyr 

Data foreligger ikke og det satses ikke på rapportering av vekter fra felte rådyr. 
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Vårtelling 
 

Tabell 7. Vårtelling av hjort i Åsskard hjorteviltområde 2020.  

 

Åsskard hjorteviltomr. VÅRTELLLING 2020 
 

       Bølandet - Staknes 
       Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjent Sum 2020 

26. mars 1 0 0 0 37 38 

17. april 1 18 0 14 22 55 

23. april 2 0 0 0 49 51 

       Settem - Heggem 
       Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjent Sum 2020 

26. mars 2 12 1 5 4 24 

17. april 0 19 4 6 21 50 

23. april 0 2 0 0 45 47 

  
      Snekvik, Flessa, Åsskard, 

Bele 
    

Åssk-Bele Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjent Sum 2020 

26. mars 4 11 0 8 0 23 

17. april 8 16 0 5 0 29 

23. april 17 18 1 15 1 52 

  
      

Snekv-Fless Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjent Sum 2020 

26. mars 1 17 0 7 7 32 

17. april 0 21 1 11 13 46 

23. april 2 18 0 13 16 49 

  
      Bøklepen 

        Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjent Sum 2020 

26. mars 0 0 0 0 2 2 

17. april 0 4 0 2 0 6 

23. april 0 2 0 0 0 2 

       SUM ÅSSKARD HJORTEVILTOMRÅDE: 
     Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjent Sum 2020 

26. mars 8 40 1 20 50 119 

17. april 9 78 5 38 56 186 

23. april 21 40 1 28 111 201 
 

 
 



 

18 

 

 
Figur 10. Vårtelling i driftsplanområdet i 2006 - 2020. Makstelling pr. år. 

 

 Åsskard hjorteviltområde vil fortsette med vårtelling av hjort på innmark.  

 

Sett dyr data 
Sett dyr data fra jakta kan brukes til å si noe om utviklingen i bestandene av hjort og elg. I 

tillegg kan disse tallene brukes til å se på forholdet mellom kolle og bukk i bestanden. De kan 

også gi en pekepinn på hvor dyra befinner seg i jakttid og hvor mye hjort det finnes i de ulike 

jaktfelta. I mange områder brukes disse opplysningene når kvotene skal deles ut til neste 

jaktsesong sammen med andre bestandsopplysninger. Det er da selvsagt viktig at sett dyr 

(hjort og elg) blir skikkelig utfylt av jaktlaga. 

 

Sett hjort: 

I Åsskard hjorteviltområde finnes det data fra ”sett hjort” fra jakta tilbake til 2000.  

År 
Antall 

jegerdager 
Spissbukk Bukk Kolle Kalv Ukjent 

Sum sette 
hjort 

Jaktfelt som har 
levert skjema 

2009 1024 70 88 369 214 161 902 23 

2010 893 75 131 429 214 196 1045 21 

2011 964 64 115 333 162 272 946 20 

2012 940 58 85 266 136 180 725 19 

2013 1145 78 138 328 207 217 968 22 

2014 1280 86 103 388 215 321 1113 25 

2015 1228 79 103 443 239 259 1123 23 

2016 1169 100 150 444 228 353 1275 25 

2017 975 80 167 468 200 318 1233 22 

2018 1461 117 236 544 307 584 1788 26 

2019  1212 85 184 444 230 383 1326 23 

Tabell 8. Oversikt over sett hjort data fra jakta 2009 - 2020 i Åsskard hjorteviltområde. 
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År 
Sett 

hjort pr. 
jegerdag 

Sett 
kolle 
pr. 

bukk 

Sett 
kalv pr. 

kolle 

Sett 
spissbukk 
pr. bukk 

Prosent 
bukker 
felt av 
sette 

bukker 

Prosent 
koller 
felt av 
sette 
koller 

Prosent 
kalver 
felt av 
sette 
kalver 

Antall 
jeger-
dager 

Jaktfelt 
som har 

levert 
skjema 

2009 0,9 2,3 0,6 0,8 20,9 10,8 16,4 1024 23 

2010 1,2 2,1 0,5 0,6 22,3 11,0 15,0 893 21 

2011 1,0 1,9 0,5 0,6 19,6 11,7 17,3 964 20 

2012 0,8 1,9 0,5 0,7 23,1 11,7 17,7 940 19 

2013 0,9 1,5 0,6 0,6 14,8 7,9 10,1 1145 22 

2014 0,9 2,1 0,6 0,8 16,4 8,0 12,1 1280 25 

2015 0,9 2,4 0,5 0,8 17,6 9,9 16,7 1228 23 

2016 1,1 1,8 0,5 0,7 20,0 8,3 11,8 1169 25 

2017 1,3 1,9 0,4 0,5 18,2 8,3 14,0 975 22 

2018 1,2 1,5 0,6 0,5 13,9 11,2 16,3 1461 26 

2019  1,1 1,7 0,5 0,5 20,1 16,4 26,5 1215 23 

Tabell 9. Oversikt over sett hjort data fra jakta 2009 - 2019 i Åsskard hjorteviltområde. 

 

 

 

 
Figur11. Nøkkeltall for sett hjort i Åsskard hjorteviltområde i 2008 - 2019. 

 

 

Ut fra sett hjort data tyder det på liten nedgang i bestandssituasjon siste året. 
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Sett elg: 

 

År 
Antall 

jegerdager 
Okse 

Ku 
uten 
kalv 

Ku 
med 

en kalv 

Ku med 
to 

kalver 

Sum 
kalver 

Ukjent 
Sum 
sette 
elg 

Jaktfelt 
som har 

levert 
skjema 

2008 738 28 28 18 0 18 9 101 20 

2009 533 13 21 16 1 20 9 80 12 

2010 555 16 23 19 1 21 9 89 13 

2011 544 16 21 15 3 21 7 83 9 

2012 559 13 13 17 3 24 13 83 19 

2013 827 21 17 16 14 45 12 125 21 

2014 529 20 18 26 5 37 23 129 17 

2015 670 23 24 12 3 20 15 97 23 

2016 616 17 20 15 11 40 12 115 20 

2017 372 4 12 7 2 11 3 39 17 

2018 290 7 16 7 1 9 5 45 10 

2019 253 12 18 10 2 16 9 67 9 

Tabell 10. Sette elg i perioden 2008 – 2019 i Åsskard hjorteviltområde. 

 

 

 

 
Figur 12. Nøkkeltall sett elg i perioden 2008 – 2019 i Åsskard hjorteviltområde. 

 

 

Ut fra sett elg data tyder det på en stabil, mulig liten oppgang i elgbestand i området. 
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Fallvilt 
Surnadal kommune v/ viltnemnda har ansvaret for oppfølging av fallvilt i Åsskard 

hjorteviltområde (tabell 6). Denne ordninga fortsetter som før. Denne ordninga kan tas opp til 

vurdering ved en seinere anledning. 

 

 

 

Tabell 11. Viser innrapportert fallvilt i Åsskard hjorteviltområde 2000 - 2019. 

År Hjort Rådyr Elg 

2000 1 1 0 

2001 1 1 0 

2002 0 1 0 

2003 1 0 0 

2004 1 0 0 

2005 0 1 1 

2006 0 1 0 

2007 1 1 0 

2008 0 1 1 

2009 4 1 1 

2010 0 0 0 

2011 2 0 0 

2012 2 3 0 

2013 1 1 0 

2014 0 2 1 

2015 1 1 0 

2016 8 1 0 

2017 5 2 1 

2018 5 4 0 

2019 3 4 0 
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Del 3  Handlingsplan. 
 

Avskytingsplan 
Det legges opp til en årlig revidering av avskytningsplana. Det blir en avtale med Surnadal  

storvald. Den skal inneholde antall fellingsløyver av hjort og elg til Åsskard hjorteviltområde 

og mål for fordelinga i avskytningen. 

  

Jaktfeltinndeling 
Jaktfelta for hjort i Åsskard hjorteviltområde er de samme som de tidligere jaktvalda i 

området. Jakta vil foregå omtrent på samme måte som tidligere. Det ligger muligheter for 

samarbeid over jaktfeltgrensene som er beskrevet under jaktreglene (se lengre ned).  

Oversikt over jaktfelta for elg finnes i tabell 17. Jaktfelta for rådyr følger jaktfelta for hjort. 

 

Tabell 12. Jaktfelta i Åsskard hjorteviltområde med areal og jaktfeltansvarlig person. 

Nr i 

hjorteviltreg. Jaktfelt namn 

Tellende areal 

(pr. april 2018) Jaktfeltansvarlig 

2 Sæterbø 5617 Arild Sæterbø 

3 Bæverfjord   9016 Per Erik Steiro 

4 Holten - Svorken  7619 Ola Holten 

5 Svorkabogen 3284 Pål Heggset 

7 Øvre Bæverdalen 9758 Ole Peder Holten 

8 Myrholten, Neverholten  4174 Terje Andersen 

9 Gravvold utmarkslag 3033 Lars Ole Gravvold 

11 Hakstad-Rønningen  2358 Knut Arnfinn Hakstad 

12 Dreyerstua - Bele  7736 Stein Engset 

13 Snekvik   2021 Ole Snekvik 

14 Aasgård  4856 Alf Bjarte Aasgård 

15 Bø    4204 Kenneth Haarstad 

17 Settem   6727 Ingebrigt Garthe 

18 Settemsdal   7223 Svein Settemsdal 

19 Sollia 3335 Geir Eggen 

20 Staknes   1069 Terje Andersen 

23 Øygarden  3499 John Kåre Andersen 

24 Bergesvik  1508 Lars Arne Bøe 

25 Solem    3058 Emil Fiske 

26 Flessavik, Båtvik, Jutvik 2090 Kolbjørn Frits Snekvik 

27 Flessen, Trodalen  2758 Ole Flessen 

30 Bøkleppen - Grava  2779 Magnus Bøklep 

112 Skrøvset-Dragset   3819 Nils Gunnar Sætherø 

113 Heggem  2707 Nils Gunnar Sætherø 

114 Kallset  1569 Nils Gunnar Sætherø 

 SUM 105 817  

Tellende areal er oppdater av Surnadal kommune, april 2018. 

 

Nye jaktfelt som blir danna i Åsskard hjorteviltområde skal være geografisk 

sammenhengende og ha ei naturlig geografisk og topografisk arrondering. 

Minsteareal for jaktfelt på hjort i Åsskard Hjorteviltområde er 300 daa og for elg 2000 daa. 
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Avskyting 
Avskytningen av hjort og elg i Åsskard hjorteviltområde har sitt utgangspunkt i de 

målsettingene som er satt i driftsplana. Hvis uforutsette bestandsendringer skulle skje kan 

avskytningen endres underveis. Det legges opp til en vurdering av dette hvert år når 

avskytningsplana blir framlagt for kommunen. 
 

Hjort 

Åsskard hjorteviltområde satser på en avskytning som holder stammen på ønsket nivå, 

150 - 200 dyr pr år i planperioden.  Dette gir et uttak i løpet av planperioden på om lag  

700 dyr. Talla må vurderes fra år til år i samråd med viltnemnda og Surnadal storviltvald. 

isse talla må vurderes fra år til år når avskytningsavtalene skal skrives. Fordelinga i kjønn- og 

alder er beskrevet i tabell 13. 
 

Tabell 13. Planlagt fordeling i avskytninga av hjort i planperioden fordelt på alder og 

kjønn i Åsskard hjorteviltområde.  

Type dyr Fordeling Antall dyr for 

hele perioden 

Veiledende 

antall 2020 

Veiledende 

antall 2021 

Veiledende 

antall 2022 

Veiledende 

antall 2023 

Bukk 18 % 126 36 36 27 27 

Kolle 25 % 175 50 50 38 37 

Spissbukk 13 % 91 26 26 19 20 

Ungkolle 14 % 98 28 28 21 21 

Kalv 30 % 210 60 60 45 45 

Sum 100 % 700 200 200 150 150 

 

Elg  

Åsskard grunneierlag satser på en avskytning på 8 - 10 dyr hvert år i planperioden. Totalt 

uttak er planlagt til om lag 32 - 40 dyr. Fordelinga i kjønn- og alder er beskrevet i tabell 14. 

Se også tabell 16. 
 

Tabell 14. Planlagt fordeling i avskytninga av elg i planperioden fordelt på alder og 

kjønn  

Type dyr Fordeling Antall dyr for 

hele perioden  

Veiledende 

antall 2020 

Veiledende 

antall 2021 

Veiledende 

antall 2022 

Veiledende 

antall 2023 

Okse 19 % 8 2 2 2 2 

Ku 18 % 7 1 2 2 2 

Ungokse 16 % 6 1 2 1 2 

Ungku 15 % 6 2 1 2 1 

Kalv 32 % 13 4 3 3 3 

Sum 100 % 40 10 10 10 10 

 

Rådyr 

Åsskard hjorteviltområde legger opp til kvotefri jakt på rådyr. 

 

Tabell 15. Mål for årlig avskytning i Åsskard hjorteviltområde. 

År Årlig avskytning hjort Årlig avskytning elg Årlig avskytning rådyr 

2020-23 150 – 200 pr år ca 8 - 10 pr år 15 - 25 

Hele ca 700 ca 40   60 - 100 
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Fellingsprosent 

Åsskard hjorteviltområde ønsker att fellingsprosenten ligger på minimum 75 % både for hjort 

og elg. 

 

 

 

Kvoter 
Fordeling av kvoter mellom de ulike jaktfelta i Åsskard hjorteviltområde blir basert på areal 

på de ulike jaktfelta og bestandsmessig situasjon.  

 

Åsskard hjorteviltområde får tildelt dyra fra kommunen (eller Surnadal storvald) som frie dyr 

gjennom avskytningsavtalene og avskytninga skal baseres på måla i driftsplana. Kvotene 

vurderes fra år til år og søkes mot å være rettferdige ut i fra bestandsmessige forhold. 

Endringer i årlige kvoter mellom ulike jaktfelt vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

Hjort 

Åsskard Hjorteviltområde tildeles 700 hjort for planperioden 2020 – 2023. 

Styret i Åsskard hjorteviltområde oppfordrer til uttak av skrapdyr. Skrapdyr går ikkje av 

kvoten til jaktfeltet/hjorteviltområdet, men av totalkvoten til Surnadal storviltvald. 

Kvotene kan tildeles som voksne dyr (bukk eller kolle), ungdyr (bukk eller kolle), kalv og 

fridyr. 

 

Elg 

Åsskard hjorteviltområde tildeles 40 elg i planperioden fra 2020 til og med 2023.  
Styret i Åsskard hjorteviltområde oppfordrer  til uttak av skrapdyr. Skrapdyr går ikkje av 

kvoten til jaktfeltet/hjorteviltområdet, men av totalkvoten til Surnadal storviltvald. 

 

Videreføring av tildeling over ein 3-årsperiode + eit år med mulighet for justeringer 

Vidareføring av tildeling av ungdyr og kalv til små jaktfelt  (min. 2000da) 

Styret oppfordrar til samanslåing av små jaktfelt. 

Dei som får tildelt 3 dyr eller mindre. Har ikkje anledning til å felle meir enn eit i året 

Dei som får tildelt 4 dyr kan felle 2 dyr i 1 år og eit dyr dei andre åra. 

Dei som får tildelt 5 dyr kan felle 2 dyr i 2 år og eit dyr det andre året. 

Dei som får tildelt 6 dyr kan felle 2 dyr i 3 år  

 

Tabell 16. Årlig tildeling av elg til jaktfelta i Åsskard hjorteviltområde. 

 Årlig tildeling til 

jaktfelta (antall dyr) 

Ekstra kvote  

(antall dyr) 

2020 10  

2021 10  

2022 10  

2023 10  

Sum 40  

Avskytningsprofil med fordeling på alder og kjønn er gitt i tabell 14.  

 

Kvotene til jaktfelta kan tildeles som voksne dyr (okse eller ku), ungdyr (okse eller ku), kalv 

og fridyr. 
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Tabell 17. Elgjaktfelt i Åsskard hjorteviltområde. 

Elgjaktfelt Areal  

x3 

Holten - Svorken, Sæterbø, Svorkabogen 16520 

Aasgård, Dreyersua-Bele 12592 

Bæverfjord, Hakstad-Rønningen 11374 

Øvre Bæverdalen 9758 

Skrøvset, Heggem, Kallset 8095 

Settemsdal 7223 

Gravvold, Myrholt, Neverholt 7207 

Settem 6727 

Snekvik, Solem, Bergesvik 6587 

Bøkleppen, Trodalen 5537 

Bø 4204 

Øygarden 3499 

Sollia 3335 

SUM 102658  

 

 

Rådyr 

Åsskard hjorteviltområde tildeles kvotefri rådyrjakt i planperioden 2020 – 2023. 

Felte rådyr skal rapporteres til styret fortløpende med kjønn på voksne og kalv. 

 

 

Felling av skadedyr 
Felling av skadedyr kan skje på to måter 

a. Felling av skadedyr innenfor ordinær jakttid. 

 Åsskard Hjorteviltomåde satser på omfordeling av tildelte dyr for att områder med 

 stort beitetrykk og skade kan få tildelt fleire dyr.  

 Styret omfordeler kvote av dyr som styret har tilgang på i eit slikt tilfelle. 

 Ordningen skal kun brukes ved særlige behov 

 

b. Felling av skadedyr utenfor ordinær jakttid. 

Felling av skadedyr utenfor ordinær jakttid (etter pkt b ovenfor) skal søkes Surnadal 

 kommune. Søknaden kan skje fra den enkelte grunneiger eller fra styret i Åsskard 

 Hjorteviltområde. Om søknaden går direkte til kommunen skal styret i Åsskard  

 Hjorteviltområde underrettes. Felte skadedyr utenom ordinær jakttida skal selges til 

inntekt for det kommunale viltfondet.  

 

All skadedyr - felling utenom jakttida skal søkes kommunen.  
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Del 4  Gjennomføring. 
 

Jaktregler og reaksjonsbestemmelser 
Generelt 

1. Vedtatte jaktregler kan kun endres på lagets Årsmøte. Jaktreglene skal respekteres og 

følges av alle som utøver jakt innenfor områdets grenser.  

2. Endringer i jaktfeltgrenser og/eller sammenslåing av jaktfelt søkes styret innen 1.juni 

det aktuelle jaktåret. Styrets avgjørelse og eventuelt endringer i kvoter for de 

involverte jaktfelt skal skje innen 1.juli 

 

Jaktleder 

3. Hvert jaktfelt skal ha valgt egen jaktfeltansvarlig.  

4. Styret skal til enhver tid ha oversikt over hvem som er jaktfeltansvarlig for jaktfeltet. 

Skifte av jaktfeltansvarlig skal varsles styret skriftlig. 

5. Jaktfeltansvarlig skal betale inn fellings- og eventuell administrasjonsavgift til 

Åsskard Hjorteviltområde innen 5.januar. Hvis fellings- og eventuell 

administrasjonsavgift ikke er betalt innen 5 dager etter 1. purring, kan jaktfeltet bli 

trekt 1 dyr til neste år. Størrelsen på eventuell administrasjonsavgift blir bestemt av 

Årsmøte.  

6. Jaktfeltansvarlig kontrollerer at alle jegere som skal jakte på jaktfeltet har papirene i 

orden og sørger for at jaktfeltet har tilgang på godkjent ettersøkshund.  

7. Jaktfeltansvarlig har ansvar for at området rapportering (pkt. 18-21) blir fulgt opp, og 

skal sørge for at alle jegere kjenner jaktreglene for området.  

 

Praktisk jakt og reaksjoner på eventuell feilskyting 

8. Jaktfeltene vil ved tildeling få fridyr, voksne dyr og ungdyr av begge kjønn og kalv.  

 

9. Jaktlag som har skutt et annet dyr enn de har tildelt, kan forsøke å bytte dette med dyr 

på annet jaktfelt, fortrinnsvis på nabojaktfelt. Alle bytte av dyr som følge av 

«feilskyting» skal godkjennes av styret i Åsskard hjorteviltområde. 

Dersom bytte (eller eventuell annen avtale) ikke blir godkjent av styret, så tar styret i 

bruk «Regler ved feilskyting». 

 

 Regler ved feilskyting: 

 

For hjort: 

 

Skyter man eldre dyr i stedet for kalv: 

Er dyret fra 40-53 kg klassifiseres det som mild feilskyting. Er dyret over 54 kg 

klassifiseres det som grov feilskyting og dyret kan inndras av styret og selges til 

inntekt for Åsskard hjorteviltområde. 

Følgende vektgrenser gjelder for innkreving av avgift: 

F.o.m. 40 kg. t.o.m  45 kg.  kr. 50,- /kg. 

over 45 kg. t.o.m  53 kg.  kr. 150,- /kg. 

 

Skytes eldre kolle i stedet for ungkolle (1 1/2 år): 

Klassifiseres som mild feilskyting. Følgende vektgrenser gjelder for innkreving av 

avgift:  F.o.m. 55 kg. t.o.m  60 kg.  kr. 50,- /kg. 

  over 60 kg.    kr. 150,- /kg. 
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Skytes eldre bukk i stedet for andre kategorier: 

Klassifiseres som grov feilskyting. Dyret inndras og selges til inntekt i laget. Geviret 

blir også inndratt og forsøkt solgt. 

 

Skytes det spissbukk i stedet for kolle (ung eller eldre kolle): 

Klassifiseres som mild feilskyting. Dyret kan beholdes mot kr. 1000,- i avgift. 

 

Mild feilskyting (se ovenfor) fører til at laget må betale avgift for overliggende antall 

kg eller ei avgift på kr. 1000,-. Ved gjentatte milde feilskytinger eller overlagt mild 

feilskyting fra samme skytter/jaktfelt kan styret vedta å gi en større avgift, oppad til kr. 

5000,- til vedkommende eller endre framtidige kvote. Mild feilskyting som ikke kan 

forklares kan medføre endringer i framtidige kvote for jaktfeltet. 

 

Grov feilskyting defineres som følgende: 

a. Eldre dyr (over 54 kg) felles i stedet for kalv. 

b. Eldre bukker felles i stedet for andre kategorier. 

 Unntak: Skytes et dyr med 3 eller 4 spir i stedet for spissbukk, anses det som  

    mild feilskyting. 

Grov feilskyting medfører avgift for skytter/jaktfelt på opptil kr. 5000,- og kan føre til 

endringer i neste års kvote. Grov feilskyting skal tas opp i styret og styrebehandles i 

hvert tilfelle. 

*Jaktfelt som motsetter seg styrets beslutninger ved grov feilskyting blir ikkje tildelt 

dyr før styrets beslutning er gjennomført. 

 

Alle avgifter beregnes alltid fra vektgrensene for de respektive grupper. Eks. Feilskutt 

eldre kolle på 65 kg i stedet for ungkolle (koller under 54 kg). Til sammen 6 kg a kr. 

50 = kr. 300,- + 5kg a kr. 150,- = kr. 750,-. Sum = kr. 1050,-. 

 

Kalv kan felles i stedet for eldre dyr uavhengig av kjønn. Ungdyr kan felles på kvote 

for eldre dyr. Det vil si at spissbukk kan felles i stedet for voksen bukk og ungkolle 

kan felles i stedet for eldre koller. 

 

Ved mild feilskyting kan feilskutte dyr overtas av andre jaktfelt som har tilsvarende 

dyr igjen på sin kvote og er villig til å ta imot slaktet (NB jmf. pkt. 8). I slike tilfeller 

kan jaktfeltet som skjøt feil fortsette jakta etter dyr med riktig alder og kjønn. 

 

Ved mild feilskyting kan dyret trekkes på neste års kvote, forutsatt at det godkjennes 

av styret. 

 

 

For elg: 

 

Skyter man eldre dyr i stedet for kalv: 

Er dyret mellom 100-110 kg klassifiseres det som mild feilskyting. Er dyret over 110 

kg klassifiseres det som grov feilskyting og dyret kan inndras av styret og selges til 

inntekt for Åsskard hjorteviltområde. 

Følgende vektgrenser gjelder for innkreving av avgift: 

F.o.m. 100 kg. t.o.m    110 kg.  kr. 50,- /kg. 
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Skytes eldre ku i stedet for ungku (1 1/2 år): 

Klassifiseres som mild feilskyting. Følgende vektgrenser gjelder for innkreving av 

avgift: 

F.o.m. 145 kg. t.o.m   155 kg.  kr. 50,- /kg. 

over 155 kg.     kr. 150,- /kg. 

 

Skytes eldre okse i stedet for andre kategorier: 

Klassifiseres som grov feilskyting. Dyret inndras og selges til inntekt i laget. Geviret 

blir også inndratt og forsøkt solgt. 

 

Skytes det 1 1/2 år okse i stedet for ku (ung eller eldre ku): 

Klassifiseres som mild feilskyting. Dyret kan beholdes mot kr. 1000,- i avgift. 

 

Alle okser, uansett alder, som har 1 spit på hver side, er å betrakte som 1 1/2 års okse. 

Med spir regnes takker like eller større enn 2 cm. 

 

Mild feilskyting (se ovenfor) fører til at laget må betale avgift for overliggende antall 

kg eller ei avgift på kr. 1000,-. Ved gjentatte milde feilskytinger eller overlagt mild 

feilskyting fra samme skytter/jaktfelt kan styret vedta å gi en større avgift, oppad til kr. 

5000,- til vedkommende eller endre framtidige kvote. Mild feilskyting som ikke kan 

forklares kan medføre endringer i framtidige kvote for jaktfeltet. 

 

Grov feilskyting defineres som følgende: 

a. Eldre dyr (over 110 kg) felles i stedet for kalv. 

b. Eldre okser felles i stedet for andre kategorier. 

 Unntak: Skytes en okse med 3 eller 4 spir i stedet for 1 ½ års okse, anses det   

 som mild feilskyting. 

Grov feilskyting medfører avgift for skytter/jaktfelt på opptil kr. 5000,- og kan føre til 

endringer i neste års kvote. Grov feilskyting skal tas opp i styret og styrebehandles i 

hvert tilfelle. 

*Jaktfelt som motsetter seg styrets beslutninger ved grov feilskyting blir ikkje tildelt 

dyr før styrets beslutning er gjennomført 

 

Kalv kan felles i stedet for eldre dyr uavhengig av kjønn. Ungdyr kan felles på kvote 

for eldre dyr av samme kjønn.   

 

Ved mild feilskyting kan feilskutte dyr overtas av andre jaktfelt som har tilsvarende 

dyr igjen på sin kvote og er villig til å ta imot slaktet (NB jmf. pkt. 8). I slike tilfeller 

kan jaktfeltet som skjøt feil fortsette jakta etter dyr med riktig alder og kjønn. 

 

Ved mild feilskyting kan dyret trekkes på neste års kvote, forutsatt at det godkjennes 

av styret. 

 

 

 

10. Brudd på lagets jaktregler kan medføre trekk i neste års kvote eller bot fastsatt av 

styret.   
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Bytte av tildelt kvote/overgangsordninger/skadedyr. 

11. Det er anledning til å bytte 1 dyr eller inntil 50 % av tildelt kvote med annet jaktfelt, 

fortrinnsvis naboterreng. Slike avtaler skal være skriftlige og de skal godkjennes av 

styret før avtalen trer i kraft. 

12. Styret kan godkjenne overgangsordninger mellom jaktfelt innen lagets område. Slike 

overgangsavtaler skal være skriftlige. 

13. Det kan søkes om tildeling av skadedyr til styret i Åsskard hjorteviltområde.  

 

 

Elgjakt  

14. For at det skal kunne foregå elgjakt innenfor noen av lagets elgfelt, må det eksistere et 

samarbeid på tvers av jaktfeltgrenser for hjort. Dette betyr at for områder hvor det ikke 

har vært elgjakt tidligere, må det opprettes nye jaktsamarbeid. Der det fra før 

eksisterer organisert elgjakt, må nye eiendommer kunne inngå avtaler med det 

eksisterende elgjaktlag. Styret skal til enhver tid ha oversikt over hvordan samarbeidet 

organiseres og vite navnet på jaktlederne i de ulike områdene.  

 

Rapportering 

15. Felte dyr av elg og hjort skal varsles styret senest innen 24 timer etter felling. 

16. Skriftlig rapport (felte hjort, elg og rådyr – eget skjema) fra hvert jaktfelt leveres styret 

senest 5. januar. Hvis fellingsrapport ikke er levert innen 5 dager etter 1. purring, kan 

jaktfeltet bli trekt 1 dyr til neste år.  

Overlagt feilrapporttering av antall felte dyr eller feil dyrekategori anses som et grovt 

brudd på jaktreglene og kan føre til reaksjoner som endringer i neste års kvote eller 

andre reaksjoner som styret eller årsmøtet bestemmer. 

17. Alle jaktlaga skal føre SETT HJORT skjema. SETT ELG skjema skal føres når det 

drives elgjakt, og når elg observeres under hjortejakt. Jaktfeltansvarlig har ansvaret 

for at dette blir gjennomført. Skjema skal være styret ihende senest 5.januar 

Elektronisk rapportering her: https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/Login 

Alle jaktfelt har fått jaktfelt ID. 

18. Alle slaktevekter skal rapporteres sammen med endelig jaktrapport.  

 

 

Administrasjon 

19. Det kan svares en administrasjonsavgift pr. tildelt dyr. Administrasjonsavgiften 

betales av jaktfeltene samtidig med innbetaling av fellingsavgift. Åsskard 

Hjorteviltområdes styre har ansvaret for at fellingsavgiftene til kommunens viltfond 

blir betalt, basert på rapport fra jaktfeltene.   

 

Vektgrenser for hjort 

20. Eldre kolle med lavere slaktevekt enn 54 kg kan gå som 1½ årig kolle. 

Eldre bukk med lavere slaktevekt enn 60 kg kan regnes som spissbukk. 

1½-års kolle under 40 kg kan trekkes som kalv i kvoten til jaktfeltet. 

Spissbukk under 45 kg kan trekkes som kalv i kvoten til jaktfeltet. 

 

Eldre dyr som ønskes tatt på «ungdyrkvote», og 1½-års dyr som ønskes tatt på 

kalvkvote, skal kontrolleres av 1 styrerepresentant utenfor jaktfeltet. For dyr som veies 

ved slakting, gis en vektreduksjon på 4 %. På fellingsrapporten skal felte dyr 

plasseres i korrekt aldersklasse. 

https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/Login
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Kalv kan felles i stedet for spissbukk, kolle og eldre bukk. 

Spissbukk kan felles i stedet for eldre bukk. 

 

 

21. Skrapdyr for hjort:  
1 - 24. september:  Kalv under 20 kg trekkes ikke av kvoten til jaktfeltet 

Resten av jakta:    Kalv under 22 kg trekkes ikke av kvoten til jaktfeltet.  

Den går av totalkvoten til Åsskard hjorteviltområde/Surnadal storviltvald. 

 

Det betales ikke fellingsavgift og administrasjonsavgift for godkjente skrapdyr  

Skrapdyr skal kontrolleres av en representant utenfor jaktfeltet. 

På fellingsrapporten rapporteres riktig alder. Kjeve og tannsett bestemmer alder på dyret. 

Om styret finner det nødvendig, kan det bli andre ordninger siste året i planperioden 

 

 

 

Vektgrenser for elg: 

      22. Eldre ku mindre enn 145 kg kan gå som ung ku (1½  års ku). 

 Eldre okse mindre enn 150 kg kan gå som ung okse (1½  års ku). 

1½-års okse og 1½-års ku under 90 kg kan trekkes som kalv i kvoten til jaktfeltet. 

 

Eldre dyr som ønskes tatt på "ungdyrkvote" og 1½-års dyr som ønskes tatt på 

kalvkvote, skal kontrolleres av 1 styrerepresentant utenfor jaktfeltet. For dyr som veies 

ved slakting, gis en vektreduksjon på 4 %. På fellingsrapporten skal felte dyr plasseres 

i korrekt aldersklasse. 

 

Ungdyr (1½ år) kan felles i stedet for voksne dyr av samme kjønn. 

Kalv kan felles i stedet for ungdyr (1½ år) eller voksne dyr uavhengig av kjønn. 

 

23. Skrapdyr for elg:  

10. - 24. september:  Kalv under 40 kg trekkes ikke av kvoten til jaktfeltet 

Resten av jakta: Kalv under 45 kg trekkes ikke av kvoten til jaktfeltet.  

Den går av totalkvoten til Åsskard hjorteviltområde/Surnadal storviltvald. 

 

Det betales ikke fellingsavgift og administrasjonsavgift for godkjente skrapdyr  

Skrapdyr skal kontrolleres av en representant utenfor jaktfeltet. 

På fellingsrapporten rapporteres riktig alder. Kjeve og tannsett bestemmer alder på dyret. 

Om styret finner det nødvendig, kan det bli andre ordninger siste året i planperioden 

 

 

Kontroll  

      24. Jaktfeltansvarlig kontrollerer alle felte dyr innenfor jaktfeltet. 

      25. Styret skal varsles om ettersøk av påskutt vilt, på lik linje som viltnemnda.  

      26. Hodet av felt hjort og elg skal oppbevares i minimum 5 døgn etter felling slik at styret    

 kan kontrollere riktig rapportering. Jaktfelta kan også be om å bli kontrollert av styret. 

      27. Jaktfeltansvarlig skal ved kontroll kunne legge fram en oversikt på at jaktfeltets jegere 

 har godkjent storviltprøve og ved hvilket skytterlag prøven er tatt. 

Og at vilttrygdeavgift er betalt. 

Frist for å legge fram en dokumentert oversikt er en uke etter kontrollen. 
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      28. Styret skal kontrollere et visst antall felte dyr under jakta. Dei som blir uttrekt til 

 kontroll av felte dyr og har fjerna dyret fra Åsskard Hjorteviltområde plikter å 

 fremlegge det hos den som skal kontrollere det. 

 

Ekskludering 

      29. Årsmøte kan ekskludere medlemmer (grunneiere/rettighetshavere) fra Åsskard 

 Hjorteviltområde etter grove brudd på lagets vedtekter eller gjentatte forseelser, eller 

 at vedkommende medlem ikke retter seg etter styrets pålegg. Eksklusjon fra Åsskard 

 Hjorteviltområde må vedtas av årsmøtet innen 15. april i jaktåret. På forhånd skal 

 styret behandle ei eventuell eksklusjonssak, hvor den/de berørte medlem/medlemmer 

 skal kunne legge fram sin side av saken 

 

 Kommunens regler ved feilskyting 
Behandling i Viltnemnda den 23.10.01, sak 0022/01. Vedtak: 

Det blir fastsett slike generelle reaksjoner på feilskyting i Surnadal kommune: 

1. Ved all feilskyting blir det skreve underretning til politi/lensmann. 

2. Ulovlig felte dyr blir inndratt og skal ikke tilfalle det jaktlag eller den person som har vært 

med på fellinga. 

3. Feilskutte dyr kjem i fradrag på årets kvote. Ved overskyting av kvote kjem dette til 

fradrag i neste års kvote. 

4. Ved feilskyting vil neste års kvote bli vurdert/justert etter feilskytinga sin art. 

5. Viltnemnda vil ha en løpende vurdering av å kontrollere felte dyr.  

 

Organisering av Åsskard hjorteviltområde  

 
Organisering 

Åsskard hjorteviltområde er organisert under Åsskard grunneierlag. Endringer i driftplana for 

Åsskard hjorteviltområde skal vedtas på årsmøte til Åsskard grunneierlag.  

 
Styret 

Det skal være et særstyre for Åsskard hjorteviltområde som er uavhengig av styre i Åsskard 

grunneierlag. Styret blir valgt for 2 år om gangen og velges av Årsmøte i Åsskard 

grunneierlag.  

 

Medlemskap. 

Medlem har den rett til å bli som er grunneier eller rettighetshaver innenfor Åsskard 

grunneigerlag sine grenser. Grunneier som eier mindre enn 30 daa totalareal kan ikke bli 

medlem uten spesiell godkjenning av styret.  

 

Man kan være medlem i Åsskard hjorteviltområde uten å være medlem i Åsskard 

grunneierlag. Man er da kunne stemmeberettiget på saker som angår Åsskard 

hjorteviltområde på årsmøte i grunneierlaget. 

Sameie betraktes som en eiendom. 

 

Innmelding skjer ved undertegning av innmeldingserklæring.  

 

Medlemskapet skal lyde på vedkommende eiendom og kan ikke skilles fra denne. Lagets 

styre plikter snarest å gjøre nye eiere av vedkommende eiendom kjent med medlemskapet. 
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Medlemskapets varighet. 

Medlemskapet gjelder for perioder på 5 år med automatisk forlengelse av nye perioder. 

 

Utmelding. 

Utmelding kan skje skriftlig i rekommandert brev med ett års varsel til styrets formann innen 

utgangen av 5-års perioden. Utmelding må være styret i hende før utgangen av 4. arbeidsår i 

perioden for at medlemskapet ikke skal forlenges 5 nye år. Årsmøtet kan forlenge 

medlemskapet til utmeldt medlem for så langt tidsrom som det kreves for å avvikle 

forpliktelser som laget har påtatt seg. Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets 

fond eller eiendeler. 

 
Styrets oppgaver. 

Styre for Åsskard hjorteviltområde skal bestå på 6 medlemmer med 3 nummererte 

varamedlemmer. Styremedlemmene søkes fordelt slik at de forskjellige områder og 

interessegrupper er forholdsvis like godt representert. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 

medlemmer er til stede. Gyldig vedtak treffes med minst 3 stemmer. Ved stemmelikhet har 

lederen dobbeltstemme. 

 

Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær. 

 

Styrets arbeidsoppgaver er blant annet: 

 Utarbeide forslag til endringer i driftsplana, avskytningsplan og retningslinjer for den 

praktiske utøvelse av jakta, herunder reaksjonsbestemmelser ved brudd på disse. 

 Legge til rette for at de som ønsker det kan utnytte sine eiendommer i utmarksnæring. 

 Arbeide for rasjonell jaktforvaltning og etter at sakene er forelagt årsmøtet. 

 Forvalte de fastsatte jaktreglene og reaksjonsbestemmelsene, og anmelde ulovlig jakt. 

 Føre kontroll med jakta etter ordning som er forelagt årsmøtet. 

 Fordele årets kvote på jaktfeltene etter retningslinjer fastsatt i driftsplana. 

 Ajourføre statistikk etter jakta mv for Åsskard hjorteviltområde. 

 Rapportere til kommunen etter jakta. 

 Arbeide med å heve kunnskapen og kompetansen innen biologiske og faglige områder 

(arrangere kurs, foredrag, holde fagtidsskrifter til utlån osv.). 

 Informere medlemmene om styrets arbeide. 

 Styre kan delegere oppgaver av ulike karakter til andre medlemmer i Åsskard 

hjorteviltområde. 

 Arbeide for at medlemmene i større grad jakter sammen over større områder uavhengig av 

jaktfeltgrensene og at det over tid blir ordninger for å skyte dyrene der i de står i deler av 

jakttida. 

 Føre dialog med Surnadal kommune og andre naturlige viltinstanser. 

 Arbeide for tilslutning til Åsskard hjorteviltområde. 

 

Det skal føres protokoll over styrets møter. 

 

Årsmøte. 

Årsmøte i Åsskard Utmarkslag er høyeste organ for Åsskard hjorteviltområde.  
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Næringsutvikling 
Myndighetene og landbrukets organisasjoner oppfordrer til å bruke utmarksressursene i 

næring. Utmark må sees på som en del av inntektsgrunnlaget på lik linje med jordbruk og 

skogbruk. Enkelte jaktfelt vil selv eller sammen med andre utnytte hjortejakta i næring.  

 

Åsskard hjorteviltområde ser følgende muligheter for de enkelte jaktfelta for å utnytte jakta i 

et næringsmessig perspektiv: 

1. Selge deler av kvoten i en bestemt periode pakket med husvære og andre tjenester som 

guiding, full pensjon og lignende. Slik utleie må gjennomføres på en slik måte at det 

ikke er til sjenanse for nabofeltene. 

2. Andre muligheter er å ta inn en gjestejeger på jaktlaget i en uke eller så. Jaktlaget bør 

da jakte sammenhengende og gjerne ha jegeren boende sammen med seg. 

 

Ansvaret og avgjørelsen for dette ligger hos den enkelte grunneier eller jaktfelt. 

 

Økonomi. 
Kostnader med utarbeidelse av driftsplan. 

Kostnadene med utarbeidelse av driftsplana betales av Åsskard grunneierlag for de grunneiere 

som er medlemmer der og som slutter seg til Åsskard hjorteviltområde. Medlemmer av 

Åsskard hjorteviltområde som ikke er medlem av grunneierlaget må betale en egenandel for 

utarbeidelsen av plana. 

 

Kostnader ved drift av storvald. 

Det føres egen konto for Åsskard hjorteviltområde. Dette kan finansieres ved å legge på en 

avgift på tildelte dyr som må betales inn før jaktstart og av andre inntekter som 

hjorteviltområdet måtte få. Det søkes det kommunale viltfondet for tilskudd til drift av 

hjorteviltområdet. Styret må få dekket sine utgifter til kjøring, telefon, porto og andre 

kostnader knyttet til arbeidet med Åsskard hjorteviltområde. 

 

 

Tidsfrister 
 

Tabell 17. Tidsfrister for ulike oppgaver. 

Oppgaver: Frist: Ansvar: 

Rapportering av felt hjort, elg 

og rådyr etter jakta 

5 dager etter jaktslutt for arten Jaktleder i jaktfelta 

Rapportering av sett hjort og 

elg 

5 dager etter jakta Jaktleder 

Fellings- og 

administrasjonsavgift 

5 dager etter jaktslutt Jaktleder 

Slaktevekter av felt hjort og 

elg 

5 dager etter jaktslutt Jaktleder 

Rapportering av felt av hjort 

og elg 

48 timer etter felling Jaktleder 

Endringer av jaktfeltgrenser 1. juli det aktuelle jaktåret Jaktleder 

Rapportering til Surnadal 

kommune; felte og sette dyr   

10 dager etter jaktslutt Styret 

Betaling av fellingsavgift til 

det kommunale viltfondet 

Betale fellingsavgift etter 

kommunens oppsatte frist 

Styret 
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Avskytningsplan til 

kommunen 

1. mai Styret 

Endringer i grensene til 

Åsskard hjorteviltområde til 

kommunen 

1. mai Styret 

Fordeling av kvoter til de 

ulike jaktfelta 

1. juli Styret 

Endringer av driftsplana 1. mars Årsmøte 

Revidering av driftsplana  Årsmøte 

 
 

Jaktretten ved bortleige av dyrkajord. 
 

Det er regulert i viltloven §28: 

§ 28. (jaktrett for bruker, leie av jaktrett)  

Overlater grunneieren sin eiendom til noen annen til bruk, skal brukeren ha jaktretten med 

mindre annet er avtalt. Forbeholder grunneieren seg jaktretten, kan jakt ikke drives på 

brukerens åker og eng i tiden fra og med 1. mars til og med 30. september.  

 

Om ein grunneigar leiger bort dyrkajord, så leiger han  bort jaktretten på den dyrkajorda, om 

ikkje anna er avtala. 
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VEDLEGG: 
 

Kartvedlegg som viser område bruk av hjort. Kartlagt i samband med merke- og 

utviklingsprosjekt hjort, www.hjortmerk.no . 

 

 

 

Vedlegg 1: 

 

Hjort merket innafor Åsskard hjortevilt sine grenser: 

 
 

http://www.hjortmerk.no/
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Vedlegg 2: 

 

Hjort merket i nærområdet til Åsskard hjorteviltområde: 

 
 

 

 

 

 

Kommunal forvaltningsplan: 
 

”Forvaltningsplan for hjortevilt i Surnadal kommune 2020 – 2025” er lagt ut på kommunen si 

heimeside www.surnadal.kommune.no 

Nærmer bestemt her: 

https://www.surnadal.kommune.no/tenester/natur-og-miljo/jakt-fangst-og-viltforvaltning/jakt-

og-viltforvaltning/ 

http://www.surnadal.kommune.no/
https://www.surnadal.kommune.no/tenester/natur-og-miljo/jakt-fangst-og-viltforvaltning/jakt-og-viltforvaltning/
https://www.surnadal.kommune.no/tenester/natur-og-miljo/jakt-fangst-og-viltforvaltning/jakt-og-viltforvaltning/

