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Minsteareal hjor tevi l t Midt-Telemark kommune

Kommunedirektøren tilrår:
Forslag til minsteareal på hjortevilt i Midt-Telemark kommune:

Elg 4000 dekar.

Hjort 3000 dekar.

Rådyr 250 dekar i tettstedet Bø, for et areal nærmere avgrenset av Bøelva i nord til Oterholt,
herfra i rett linje til krysset i Folkestadvegen og Åskollen til Hørteåa. Herfra sørover til riksvei
36 og vestover langs denne til sentrum, videre sørover langs fylkesvei 359 til Veirudkrysset,
derfra følges Skyttarvegen til travbanen og videre vestover til Høylassnuten, Bruskor og ned
til Orekåsa og til Bøelva.
Resten av kommunen 500 dekar.

08.12.2020 Vilt og fiskeutvalget Midt -Telemark

Behandling:
Vilt og fiskeutvalget går enstemmig inn for kommunedirektørens innstilling. Høringsfristen
settes til 1. februar 2021.

VF- 16/ 20Vedtak:
Vilt og fiskeutvalget går enstemmig inn for kommunedirektørens innstilling. Forslaget sendes
på høring med frist for uttalelse 1. februar 2021.
Forslag til minsteareal på hjortevilt i Midt-Telemark kommune:

Elg 4000 dekar.

Hjort 3000 dekar.

Rådyr 250 dekar i tettstedet Bø, for et areal nærmere avgrenset av Bøelva i nord til Oterholt,
herfra i rett linje til krysset i Folkestadvegen og Åskollen til Hørteåa. Herfra sørover til riksvei
36 og vestover langs denne til sentrum, videre sørover langs fylkesvei 359 til Veirudkrysset,



derfra følges Skyttarvegen til travbanen og videre vestover til Høylassnuten, Bruskor og ned 
til Orekåsa og til Bøelva.  
Resten av kommunen 500 dekar. 
 
 
 
 

Bakgrunn for saken: 
* 
 
 

 
Saksomtale: 
Det er behov for å se på minsteareal for hjortevilt i Midt-Telemark kommune. Dette blant 
annet for å lage en ny forskrift om minsteareal, som blir oppdatert for Midt-Telemark 
kommune. 
 
I de gamle kommunene Bø og Sauherad, så har det for elg, hjort og rådyr vært et ulikt 
minsteareal. 
 
Tidligere Bø kommune har hatt et minsteareal på elg 3000 dekar, hjort 5000 dekar og rådyr 
500 dekar, og en sone i sentrum på 250 dekar.  
 
Tidligere Sauherad kommune har hatt et minsteareal på elg 4000 dekar, hjort 3000 dekar og 
rådyr 750 dekar.  
 
Forslag til minsteareal på hjortevilt i Midt-Telemark kommune: 
 
Elg 4000 dekar. 
 
Hjort 3000 dekar. 
 
Rådyr 250 dekar i tettstedet Bø, for et areal nærmere avgrenset av Bøelva i nord til Oterholt, 
herfra i rett linje til krysset i Folkestadvegen og Åskollen til Hørteåa. Herfra sørover til riksvei 
36 og vestover langs denne til sentrum, videre sørover langs fylkesvei 359 til Veirudkrysset, 
derfra følges Skyttarvegen til travbanen og videre vestover til Høylassnuten, Bruskor og ned 
til Orekåsa og til Bøelva.  
Resten av kommunen 500 dekar. 
 
Det er skutt 37 elg i 2018 og 2019 i tidligere Bø kommune. Arealet som er tellende på storvilt 
i dette området er 166157 dekar. Dette gir et bakgrunnsareal på 4491 dekar per felte elg. 
 
Tidligere Sauherad kommune har et tellende areal på storvilt på 281000 dekar. Det ble skutt 
34 elg i 2018 og 42 elg i 2019. Dette gir et bakgrunnsareal på 8265 dekar i 2018 og 6690 
dekar i 2019. Minsteareal på elg i Sauherad ble fastsatt til 4000 dekar i 2018. 
 
Det kan virke fornuftig å ha et minsteareal på elg i Midt-Telemark på 4000 dekar og 
minsteareal på hjort på 3000 dekar. Da vil en også ha et greit utgangspunkt å avvike fra dette 
i tildeling av fellingskvoter, skulle det være behov for det. Dette på bakgrunn at det ofte er 



forskjeller i vilttetthet i de ulike deler av kommunen. 
 
Vilt og fiskeutvalget gjør vurdering og sender saken på høring. 
 
 
 

 
 
 
 


