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Forslag om endret minsteareal for hjort i Evje og Hornnes, høring  
 
Bakgrunn for saken: 

Etter § 6 i forskrift om forvaltning av hjortevilt fastsetter kommunen minstearealet for 
elg, hjort og rådyr i en forskrift. 
Gjeldende minsteareal i kommunen er som følger: 
Elg: 5.000 daa 
Hjort: 12.000 daa 
Rådyr: 2.000 daa 
 
Minstearealet for hjort i kommunene rundt oss er som følger: 
Iveland: 12.000 
Birkenes: 5.000 
Froland: 10.000 
Bygland: 10.000 
Åseral: 15.000 
Tidligere Audnedal: 5.000 
Tidligere Marnardal: 5.000 
Vennesla: 10.000 
 
Faun rapport 7-2019, elg og hjort i Aust-Agder 2019 sier blant annet følgende om 
hjortebestanden i Evje og Hornnes: «Til tross for noe lavere felling enn 
rekordavskytningen i 2017, tyder både sett og felt per dag at bestanden er i vekst.» 
og videre «Vi anbefaler som tidligere å holde oppe jakttrykket og fortsette med å 
balansere uttak på alder og kjønn for å holde kontroll med bestandsveksten.»  
 

I 2019 ble det felt totalt 51 hjort i Evje og Hornnes. Det er ny fellingsrekord med god 
margin. Tidligere fellingsrekord var i 2017 da det ble felt 39 hjort. Kvoten i 2019 var 
på totalt 66 hjort. Tellende areal i Evje og Hornnes kommune er 560.704 daa. Kvoten 
i 2019 utgjorde ca 8.500 daa/dyr og avskytningen utgjorde ca 11.000 daa pr dyr. Det 
valdet som felte flest hjort i forhold til areal var Hornnes Sør Viltlag. Avskytningen i 
HSV utgjorde ca 8.300 daa/dyr. Tildelingen i HSV utgjorde ca 7.600 daa pr dyr. 
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Hjortebestanden ser ut til å være i økning i hele kommunen. På det grunnlag foreslår 
en fortsatt å ha likt minsteareal i hele kommunen. En vil foreslå at minstearealet for 
hjort senkes til 7.000 daa. Minstearealet kan fravikes inntil 50% blant annet ut fra 
ulikheter i bestandsstørrelse m.v. Med hjemmel i 50% regelen kan en da greit 
differensiere etter bestandstetthet, skader og lignende. 
 
En ser ikke behov for å endre minstearealet for elg og rådyr. 
 
 
Forslag til endring av forskrift: 
 

«Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Evje og Hornnes 
kommune, Agder. 
Evje og Hornnes kommune har med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 
16, og forskrift av 8. januar 2016 om forvaltning av hjortevilt §§ 6 og 7 den 
__.__.2020 fastsatt følgende forskrift: 
I 
Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Evje og Hornnes kommune. 
II 
Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for hjortevilt er som angitt i 
tabellen nedenfor: 

 Elg Hjort Rådyr 

Minsteareal (daa) 5.000 7.000 2.000 

 
III 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 30. mai 2013 om 
adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder.» 
 
 
Høringsfrist settes til 10. februar 2020. 
 
 
 
 
Med hilsen 
Evje og Hornnes kommune 
 
 
 
Lars Johan Skjeggedal 
skogbrukssjef 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
 
 
 
 
 
 


