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FORVALTNINGSPLAN FOR ELG OG HJORT 

 
Forvaltningsplan for elg og hjort. 

Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre – Frosta kommune. 

 

En forvaltningsplan gir grunnlag for overføring av oppgaver fra kommunal 

viltforvaltning til forvaltningsplanområder for hjortevilt. 

 

Planen skal videreutvikles som ett framtidig arbeidsredskap i en framtidsrettet 

forvaltning, basert på den kunnskap og engasjement Frosta grunneierlag og 

Frosta fjellstyre har innen hjorteviltforvaltningen. 

 

Planen skal videreutvikles over tid og er ment som en oppstart på en prosess, 

hvor rettighetshaverne i området skal kunne ta et langt større 

forvaltningsansvar i hjorteviltforvaltningen enn tidligere. 
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FORORD 

 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

§ 1. Formål. 

«Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar 

bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til 

rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og 

rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre 

bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable 

skader og ulemper på andre samfunnsinteresser». 

 

§ 3. Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr. 

«Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr 

der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til 

opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- 

og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane». 

 

I kommentar til forskrift om forvaltning av hjortevilt § 15, skal kommunen 

stimulere og legge til rette for jaktrettshavernes bestandsplanlegging. 

Kommunen kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, forvaltningsplan for vald 

godkjent for jakt etter elg og/eller hjort. Planen skal inneholde målsetting for 

bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytningen i antall, fordelt på alder 

og kjønn. Planens målsetting skal ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli 

godkjent. Når godkjent forvaltningsplan for vald foreligger, skal kommunen gi en 

samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr.  
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AVGRENSING AV FORVALTNINGSPLANOMRÅDET 

 

Frosta grunneierlag representerer i dag det meste av de private 

utmarksarealene på Frosta. Grunneierlaget disponerer i tillegg ca. 1600 daa 

allmenningsgrunn, samtidig som allmenningen får disponere 2150 daa av de 

private arealene. Det skjer et økonomisk mellomlegg hvert år ved dette 

makeskiftet. Tellende areal for hjortevilttildelingen på Frosta grunneierlags 

område, er fastsatt til 32 195 daa og 14 459 daa på Frosta statsallmenning. 

Frosta grunneierlags område har en tilfredsstillende avgrensning og er godt 

arrondert. Frosta fjellstyrets område omfatter statsallmenningen på Frosta. 

Frosta grunneierlag sitt vald er delt i 2 jaktfelt, mens Frosta fjellstyre sitt vald 

har 1 jaktfelt. Det er arronderingsmessig tilfredsstillende grenser mellom både 

valdene og de ulike jaktfeltene. 

 

PLANUTFORMING 

 

Forvaltningsplanen for 2007 – 2011 var for første gang utarbeidet i fellesskap 

mellom Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre. Erfaringene fra samarbeidet er 

positive, og vil derfor videreføres. For forvaltningsplan 2021 – 2025, har det 

vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: 

Frosta grunneierlag: Andreas Rygh Hogstad og Roar Hojem. 

Frosta fjellstyre:  Arne Østerlie og Stig-Bjørnar Iversen. 

Det har også tidligere vært samarbeid mellom Frosta grunneierlag og Frosta 

fjellstyre, bl.a. med makeskifte for å få en best mulig arrondering av valdene. 

Det avholdes felles informasjonsmøte for jaktlagene i forkant av elgjakta, der 

også kommunen er representert. I tillegg avholdes det felles evalueringsmøte 

etter elgjaktas slutt. 

 

HOVEDMÅL I FORVALTNINGSPLANEN 
 

BIOLOGISK MÅL 
Elg 

 Elgbestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og 

opprettholde sin naturlige genetiske variasjon. 

 Bestandene skal holdes innenfor en størrelse som ikke påfører jord og 

skogbruk et uakseptabelt beite og skadepress. 

 Bestanden skal holdes innenfor et nivå som minimaliserer 

trafikkpåkjørslene i kommunen. 
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 Bestandene skal holdes innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som 

bærekraftig i forhold til bestandenes kvalitet og i forhold til 

virksomheten i andre samfunnssektorer. 

 Forvaltningen av hjorteviltets leveområder gjennom annen arealbruk, skal 

sikre elgens krav til kvalitet og funksjonalitet i et langt tidsperspektiv. 

Hjort 

 Det er mål om å ha en lav hjortebestand i kommunen. Det av hensyn til 

faren for økt beite og skadepress på nye kulturer i jord- og skogbruket. 

 

NÆRINGSMESSIG MÅL 

 Elgbestanden skal forvaltes slik at denne gir mest mulig stabil avkastning 

som grunnlag for en næringsmessig utnyttelse. 

 Forvaltningsplanen skal gi grunnlag for en rettighetshaverstyrt 

forvaltning innenfor gitte rammer fastsatt av kommunen. 

 Forvaltningsplanen skal kunne dokumentere ressursens økonomiske 

betydning for landbrukseiendommene innenfor forvaltningsplanområdet. 

 

VARIGHET OG REVIDERING 

Varighet av planen er f.o.m. 2021 t.o.m. 2025. Målene skal imidlertid hele tiden 

vurderes i forhold til bestandenes utvikling. Det kan derfor være nødvendig med 

enkelte revideringer i planperioden. 

 

BIOLOGISKE FORHOLD 
 

BESTANDSUTVIKLINGEN I KOMMUNEN 

Elg 

Bestandsutviklingen er vist i grafene forvaltningsplanens vedlegg. 

Frosta var i likhet med de fleste kommuner i Nord-Trøndelag med i 

«elgundersøkelsen i Nord-Trøndelag og Bindal 2005 – 2009». Mer enn 200 elger 

ble mellom annet merket med VHF-sender og/eller GPS-sender. Av disse ble 4 

elgkyr merket på Frosta og 11 elger totalt i Levanger kommune. Av disse har 14 

dyr opptrådt som stedfaste. Det underbygger tidligere antakelser som har 

indikert at elgbestanden i lavere strøk omkring Trondheimsfjorden, er relativt 

homogen uten vesentlige vandringer eller flyttemønster. De ulike 

forvaltningsplanområdene omkring fjorden, kan således forutsette at de i all 

vesentlighet forvalter bestander uten markert inn eller utvandring. 

Hjort 

Det har siden 2009 vært en glissen og reproduserende bestand av hjort i 

kommunen, med aktivitet i begge vald som inngår i forvaltningsplanen. 
6 Forvaltningsplan for elg og hjort 2021 - 2025 



ØKONOMISKE/NÆRINGSMESSIGE FORHOLD 

 
DAGENS UTNYTTELSE AV HJORTEVILTBESTANDENE I 

FORVALTNINGSPLANOMRÅDET 

GRUNNEIERLAGETS VEDTEKTER – FORMÅLSPARAGRAFEN 
«Grunneierlaget for viltstell med mer skal på samvirkemessig grunnlag søke å 

utnytte grunneiernes rettigheter på en etter langsiktig vurdering best mulig 

måte. Laget skal arbeide for godt vilt- og fiskestell etter næringsmessige 

prinsipper. Ved turistmessig utnyttelse av arealet skal laget arbeide for at 

inntektene mest mulig tilfaller grunneierne, og for at arealdisponeringen skjer 

etter planer som tar tilbørlig hensyn til landskapets egenart. Innenfor rammen 

av rasjonell drift skal laget søke å tilgodese den ikke jordeiende befolknings 

interesser ved at allmennheten gis adgang til jakt, fiske og friluftsliv». 

 

FROSTA FJELLSTYRE – FJELLOVEN 

Forvaltningen av jakt og fangst på statsallmenningen er hjemlet i fjellovens 

bestemmelser. 

 

KONKLUSJONER MED BAKGRUNN I EKSISTERENDE 

REGISTRERINGER: 

BIOLOGISKE FORHOLD 

 

BESTANDSSTØRRELSE AV ELG 

Elgbestanden på Frosta har de siste årene vist nedadgående tendenser. 

Målsettingen for 2016 – 2020 har vært å stabilisere elgbestanden. 

Registreringer av beiteskader på åker er minimal. Skadeforebyggende tiltak må 

vurderes over hele Frosta. Tidligere har mye av grønnsakproduksjonen foregått 

på Neset, men etter krav om større areal og vekstskifte, har produksjonen 

bredt seg utover store deler av Frosta. Forebyggende tiltak er gjennomført,    

bl.a. med inngjerding og bruk av lyd på utsatte arealer i den østre delen av 

kommunen. Skogskadene har minket de siste årene. Forvaltningen av elgstammen 

vil være påvirket av hva som skjer i andre nære kommuner, og da spesielt 

Levanger og Stjørdal. 

 

BESTANDSSTØRRELSE AV HJORT 

Det er etablert en liten hjortebestand, som kan utfordre målet om å ha en lav 

hjortebestand på Frosta. 
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ØKONOMISKE FORHOLD 

 

ØKONOMISK AVKASTNING AV HJORTEVILTET 

Frosta grunneierlag annonserer hjorteviltjakta i lokalavisa, og Frosta fjellstyre 

har sine tilbud utlyst på inatur (www.inatur.no). Grunneierlaget og fjellstyret 

bruker samme prisfastsetting på jakta, dvs. Norges fjellstyresambands prisliste. 

Prisfastsettingen kan endres av det enkelte styret. 

Med årlig uttak av forvaltningsplanmålet på 30 elger med alders- og 

kjønnsfordeling i henhold til planen, vil resultatet normalt gi i overkant av 3 tonn 

slakt. Med Norges fjellstyresamband sine priser pr. 2020, gir det en 

førstehånds årlig avkastning på omlag kr. 230.000. 

Veiing av skutte dyr skjer ved leder i grunneierlaget/leder i fjellstyret. 

 

HANDLINGSPLAN 

 

ADMINISTRATIV HANDLINGSPLAN FOR PLANPERIODEN 

 Frosta grunneierlag skal være et felles talerør for den private 

hjorteviltforvaltningen på Frosta. 

 Frosta fjellstyre ivaretar hjorteviltforvaltningen på statsallmenningen. 

 Frosta grunneierlag skal etterstrebe full medlemsoppslutning av alle 

utmarkseiere til laget. 

 Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre skal ha en målrettet forvaltning 

av hjorteviltbestandene på sitt område, som skal gi grunnlag for 

overføringer av arbeidsoppgaver og ansvar fra kommunen. 

 

FORDELING AV TILDELT FELLINGSKVOTE INNENFOR FROSTA 

GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE PÅ DET ENKELTE 

JAKTFELT 

Ansvarlig: Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre. 

Gjennomføring: Hvert år i forvaltningsplanperioden. 

 

RAPPORTERING OG BEARBEIDING AV FELLINGSDATA 

Felt hjortevilt skal i henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt, 

rapporteres til kommunen innen 10 dager etter jaktas slutt. Samme tidsfrist 

settes på annet materiell som kommunen skal ha innlevert, f.eks. materiale til 

det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt. 

Jaktlagene forestår registreringen av opplysningene til hjorteviltregisteret. 
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HANDLINGSPLAN FOR BIOLOGISKE TILTAK INNENFOR 

PLANPERIODEN 

Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre skal gjennom sin forvaltning, forsøke å 

øke elgstammen på et nivå, som gir grunnlag for et uttak av 30 dyr pr. år. 

Fordeling av antall dyr mellom Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre, avgjøres 

på årlige tildelingsmøter. Fordelingen må være i henhold til rammene gitt 

gjennom gjeldende minstearealer og tellende arealer i godkjente vald. Samtidig 

lages det en fellesjaktavtale mellom grunneierlaget og fjellstyre, som gjelder 

for 1 år i gangen, jfr. § 19 i hjorteviltforskriften. 

 

ØKONOMISK HANDLINGSPLAN 

Forvaltningen skal gi muligheter for næringsinntekter og rekreasjon. Den skal 

sikre det biologiske mangfoldet og ta hensyn til andre samfunnsinteresser. 

 

 

SØKNAD OM GODKJENNING AV 

FORVALTNINGSPLANEN 

 

Forvaltningsplanområde: Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre søker med 

dette Frosta kommune om godkjenning av planen. 

 

 

Sted..............................dato……………  Sted…………………………dato…………… 

 

 

…………………………………………………………..  ………………………………………………………. 

Underskrift leder     Underskrift leder 

Frosta grunneierlag    Frosta fjellstyre 

 

 

Sted…………………………dato…………… 

 

 

………………………………………………………. 

Underskrift 

Frosta kommune 
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AVSKYTNINGSAVTALE FOR ELG OG HJORT 

 
FROSTA GRUNNEIERLAG, FROSTA FJELLSTYRE      

OG FROSTA KOMMUNE                                     

2021 – 2025 

 

Med utgangspunkt i denne forvaltningsplanen for elg og hjort, med de 

målsettinger og tiltak som er opplistet, er følgende avtale inngått. 

1. Den årlige fellingskvoten som tildeles Frosta grunneierlag og Frosta 

fjellstyre, skal tildeles samlet som bare valgfrie dyr, med hjemmel i 

hjorteviltforskriften § 18. 

2. God sunnhet, kvalitet og produksjon pr. produksjonsdyr må være en 

målsetting. Dette kan oppnås ved at det i forvaltningsplanen tilstrebes 

følgende: 

 Ku/okse forhold i sett-elg skal ikke være høyere enn 2:1. 

 Kalv pr. ku i sett-elg skal ikke være under 0,6. 

 Felling av kalver og 1,5-åringer legges opp til totalt å bli minst 60% av 

totalt tildelte dyr. Kalv bør utgjøre minst 40% av den totalt tildelte kvote 

i forvaltningsplanområdet. 

 Kvoten av ungdyr, bør bestå av ca. 50% kvige og ca. 50% ungokse. 

 Felling av kyr 2,5 år og eldre må ikke overstige 20% av tildelt kvote. 

 Felling av okser 2,5 år og eldre må ikke overstige 20% av tildelt kvote. 

 Alle voksne dyr under 150 kg går på ungdyrkvoten. 

Årlig avskytning av elg og hjort i planperioden 

År Antall elg Antall hjort 

2021 30 5 

2022 30 5 

2023 30 5 

2024 30 5 

2025 30 5 

 

Avskytningsavtalen er godkjent………………………………………..dato……………………………… 

 

............................................................   ……………………………………………………… 

Underskrift leder Frosta grunneierlag  Underskrift leder Frosta fjellstyre 

 

…………………………………………………… 

Underskrift Frosta kommune 
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VEDLEGG 

 

 Felt elg i Frosta kommune 2005 – 2020 

 Sett elg i Frosta kommune 2005 - 2020 
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