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Bakgrunn:
Viltlovens formål (§ 1) stadfester at «Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar
med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor
denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.» Dette
danner bakgrunnen for forvaltning av alt vilt.

Hjorteviltforskriften § 3 stadfester at «Kommunen skal vedta mål for utvikling av bestanden
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.»

Dagens situasjon:
Dersom en tar utgangspunkt i at fellingsstatistikken gjenspeiler rådyrtettheten, så tyder den på
at bestanden er relativt stabil i Kragerø. Antall rådyrpåkjørsler har vært på et jevnt nivå den
siste perioden, hvilket også tyder på en stabil bestand. Utover jakt er det nok harde vintre og
predasjon fra spesielt gaupe som påvirker bestandstettheten. Inntrykket av bestanden er at den
er sunn og frisk med normale vekter og reproduksjon. Rådyra skaper noen konflikter i form
av beiting på blomster, grønnsakshager og kirkegårder rundt om i kommunen.



Kommunens mål: 
Den optimale rådyrstammen bør bestå av flest mulig produktive dyr som gir en høy og mest 
mulig stabil avkastning til nytte og glede for rettighetshavere, jegere og den øvrige 
befolkningen. Rådyrtettheten skal allikevel ikke være så stor at den skaper uhåndterlige; 
trafikkproblemer, skader på jord- og skogbruk og kirkegårder.  
 
Oppfordringer til valda 
 Valda bør gjøre en vurdering av tilveksten i sitt vald og tilveksten bør gjenspeile uttaket i 

forhold til de mål man setter for bestandsutviklingen. 
 Vald i områder hvor det er konflikter mellom rådyr og interesser nevnt i kommunens mål, 

bør konsentrere uttaket i problemområdet.  
 Antall observerte kje pr. geit i august/september gir en indikasjon på årets overlevelse og 

dermed netto tilvekst. 
 Generelt bør avskyting av geit begrenses til et minimum. 
 Dersom man ønsker en høyest mulig avkastning i form av jakt bør avskytingen vinkles 

mot kjeene. 
 Anbefalt avskytingsstrategi over en lengre periode er 

30 – 50 % bukker, 20 % geit og 30 – 50 % kje 
 
 
 


