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SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD OG FELLINGSTILLATELSE FOR 

HJORT I HOLMEGILD - LUNDSNESET  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Viltnemnd 16/287 /K46/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK     

   

 

Saksbehandler: AKH 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

9/16 Viltnemnd 13.06.2016 

 

Innstilling: 

 

1. Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 

av 12.01.2016 § 11 valdet Holmegild – Lundsneset som hjortevald. Tellende areal er 

totalt 29 500 daa. 

 

2. Holmegild – Lundsneset gis med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt av 

12.01.2016 §18 1 fellingstillatelse på kalv. 

 

3. Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom 

arealkravet i § 9 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig 

uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig 

planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.  

 

 

 

Saksopplysninger: 

Aremark kommune har mottatt søknad fra Ole Anker-Rasch om godkjenning av vald for 

hjort.  I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 (Hjorteviltforskriften) 

§ 9 er kravet til et vald at det skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det 

egnet til jakt på omsøkt art. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer 

minstearealet for vedkommende hjortevilt. Det skal opprettes en valdansvarlig representant 

som opptrer på vegne av valdet ovenfor kommunen. 

 

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune ble vedtatt den 

17.06.2015 og sier følgende vedrørende hjort: 

«2.3.1 Mål for hjorteforvaltningen 

Hjorteforvaltningen skal legge til rette for en sunn og stabil hjortebestand på et bærekraftig 

nivå, det vil si et bestandsnivå som fører til en jevnest mulig størrelse på hjorteviltstammen 

uten av beitetrykket overstiger grensen for framtidig skogproduksjon eller at naturgrunnlaget 

påføres nevneverdig skader. Målet for størrelsen på hjortebestanden skal relateres til «Sett-

hjort pr. dagsverk». Innføring av Sett hjort skjema. Der er vanskelig å sette bestemte 

parametere for hjorten, da det ikke er data registrert i Østfold. Det er uansett et mål at 

størrelsen på hjortestammen ikke skal øke kraftig sett i forhold til dagens bestandsstørrelse. 
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Forvaltningen skal ta hensyn til den skade hjorten kan gjøre på innmark, på 

tømmerproduksjon og i trafikken. Ved tildeling av hjortekvoter skal det legges opp til større 

uttak i problemområder en i andre deler i kommunen. Bestanden skal ikke være større enn at 

beiteskadene kan aksepteres av jord- og skogbruket. 

 

2.3.2 Avskytning av hjort 
Det er et mål å få en jevn fordeling i kjønns- og alderssammensetningen i hjortebestanden. 

Slaktevekt skal brukes som en parameter for å kunne si noe om sunnhetsgraden på dyrene. 

Prosentandelen felte voksne hanndyr bør ikke overstige 20% og prosentandelen hanndyr av 

felte dyr bør ikke overstige 50%.  

 

For de jaktområdene som ikke er tilknyttet et bestandsplanområde skal fellingstillatelsen gis 

etter § 21 i form av kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og voksen 

hanndyr (2 ½ år og eldre).» 

 

Hjorteviltforskriften er endret etter at de kommunale målsetningene ble vedtatt slik at 

fellingstillatelsen gis etter § 18. 

 

I forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold 

vedtatt den 11.02.2016 er minstearealet for hjort fastsatt til 20 000 daa. 

 

Omsøkt vald består av eiendommene Holmgild, Svarød og Lundsneset og er oppgitt å være på 

til sammen 29 500 daa. Disse eiendommene eies av Ole Anker-Rasch som er oppført som 

valdansvarlig representant. 

 

Søknaden om godkjenning av valdet vedtas etter hjorteviltforskriftens § 11. Kommunen kan 

trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom arealkravet i § 9 ikke 

lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden 

i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller 

alder.  

 

I henhold til hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen tildele alders- og kjønnsspesifikke 

fellingstillatelser til alle godkjente vald som ikke har en godkjent bestandsplan. 

 

I henhold til § 7 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av 

fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. Vedtaket må 

begrunnes i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, eller 

den skaden den påfører andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold. 

 

 

Vurdering: 

En er av den oppfatning av omsøkt vald er arronderingsmessig egnet til jakt på hjort og det 

har et areal som oppfyller minstearealet for jakt, samt at det er oppført en valdansvarlig. Av 

den grunn oppfyller området kravene til godkjenning av valdet. 

 

Hjort er en forholdsvis ny art i kommunen og det er en relativ liten bestand, men den er i 

vekst og utgjør en skade for lokale næringsutøvere. Det finnes i dag tilhold av hjort på flere 

områder i kommunen, men den er noe ujevnt fordelt. Det er vedtatt å åpne for et forsiktig 

uttak gjennom å fastslå et minsteareal på 20 000 daa. På grunn av den ujevne fordelingen av 

dyr innad i kommunen er det mulighet til å benytte § 7 i hjorteviltforskriften.  
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Det er ikke vedtatt noen fordeling av de ulike kjønns- og alderskategoriene som grunnlag for 

tildeling av fellingstillatelse. Men, ut fra at bestanden ennå er relativt liten, mener en det er 

riktig i år å tildel kun kalv og spissbukk (bukk med ugreina gevir). 

 

Ut fra minstearealet gis det fellingstillatelse på en kalv til Holmegild – Lundsneset.  
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SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD OG FELLINGSTILLATELSE FOR 

HJORT I VESTFJELLA  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Viltnemnd 16/287 /K46/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK     

   

 

Saksbehandler: AKH 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

10/16 Viltnemnd 13.06.2016 

 

Innstilling: 

1. Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 

av 12.01.2016 § 11 valdet Vestfjella som hjortevald. Tellende areal er totalt 60 500 

daa. 

 

2. Vestfjella gis med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 §18 

fellingstillatelse på 2 kalver. 

 

3. Aremark viltnemnd fraviker minstearealet pr. hjort til 30 000 daa med hjemmel i § 7 i 

forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

 

4. Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom 

arealkravet i § 9 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig 

uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig 

planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.  

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Aremark kommune har mottatt søknad fra Nils Andre Buer om godkjenning av vald for hjort.  

I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 (Hjorteviltforskriften) § 9 er 

kravet til et vald at det skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet 

til jakt på omsøkt art. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for 

vedkommende hjortevilt. Det skal opprettes en valdansvarlig representant som opptrer på 

vegne av valdet ovenfor kommunen. 

 

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune ble vedtatt den 

17.06.2015 og sier følgende vedrørende hjort: 

«2.3.1 Mål for hjorteforvaltningen 

Hjorteforvaltningen skal legge til rette for en sunn og stabil hjortebestand på et bærekraftig 

nivå, det vil si et bestandsnivå som fører til en jevnest mulig størrelse på hjorteviltstammen 

uten av beitetrykket overstiger grensen for framtidig skogproduksjon eller at naturgrunnlaget 

påføres nevneverdig skader. Målet for størrelsen på hjortebestanden skal relateres til «Sett-

hjort pr. dagsverk». Innføring av Sett hjort skjema. Der er vanskelig å sette bestemte 
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parametere for hjorten, da det ikke er data registrert i Østfold. Det er uansett et mål at 

størrelsen på hjortestammen ikke skal øke kraftig sett i forhold til dagens bestandsstørrelse. 

 

Forvaltningen skal ta hensyn til den skade hjorten kan gjøre på innmark, på 

tømmerproduksjon og i trafikken. Ved tildeling av hjortekvoter skal det legges opp til større 

uttak i problemområder en i andre deler i kommunen. Bestanden skal ikke være større enn at 

beiteskadene kan aksepteres av jord- og skogbruket. 

 

2.3.2 Avskytning av hjort 
Det er et mål å få en jevn fordeling i kjønns- og alderssammensetningen i hjortebestanden. 

Slaktevekt skal brukes som en parameter for å kunne si noe om sunnhetsgraden på dyrene. 

Prosentandelen felte voksne hanndyr bør ikke overstige 20% og prosentandelen hanndyr av 

felte dyr bør ikke overstige 50%.  

 

For de jaktområdene som ikke er tilknyttet et bestandsplanområde skal fellingstillatelsen gis 

etter § 21 i form av kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og voksen 

hanndyr (2 ½ år og eldre).» 

 

Hjorteviltforskriften er endret etter at de kommunale målsetningene ble vedtatt slik at 

fellingstillatelsen gis etter § 18. 

 

I forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold 

vedtatt den 11.02.2016 er minstearealet for hjort fastsatt til 20 000 daa. 

 

Omsøkt vald består av 23 eiendommer og er oppgitt å være på til sammen 60 500 daa. Nils 

Andre Buer som er oppført som valdansvarlig representant. 

 

Søknaden om godkjenning av valdet vedtas etter hjorteviltforskriftens § 11. Kommunen kan 

trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom arealkravet i § 9 ikke 

lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden 

i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller 

alder.  

 

I henhold til hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen tildele alders- og kjønnsspesifikke 

fellingstillatelser til alle godkjente vald som ikke har en godkjent bestandsplan. 

 

I henhold til § 7 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av 

fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. Vedtaket må 

begrunnes i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, eller 

den skaden den påfører andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold. 

 

 

Vurdering: 

En er av den oppfatning av omsøkt vald er arronderingsmessig egnet til jakt på hjort og det 

har et areal som oppfyller minstearealet for jakt, samt at det er oppført en valdansvarlig. Av 

den grunn oppfyller området kravene til godkjenning av valdet. 

 

Hjort er en forholdsvis ny art i kommunen og det er en relativ liten bestand, men den er i 

vekst og utgjør en skade for lokale næringsutøvere. Det finnes i dag tilhold av hjort på flere 

områder i kommunen, men den er noe ujevnt fordelt. Det er vedtatt å åpne for et forsiktig 
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uttak gjennom å fastslå et minsteareal på 20 000 daa. På grunn av den ujevne fordelingen av 

dyr innad i kommunen er det mulighet til å benytte § 7 i hjorteviltforskriften.  

 

Det er ikke vedtatt noen fordeling av de ulike kjønns- og alderskategoriene som grunnlag for 

tildeling av fellingstillatelse. Men, ut fra at bestanden ennå er relativt liten, mener en det er 

riktig i år å tildel kun kalv og spissbukk (bukk med ugreina gevir). 

 

Ut fra dagens opplysninger om hjortebestanden i omsøkt vald mener en det er riktig å benytte 

50 %-reglen i hjorteviltforskriftens § 7 og sette arealgrunnlaget til 30 000 daa. Det gis dermed 

fellingstillatelse på 2 kalver til Vestfjella.  
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SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD OG FELLINGSTILLATELSE FOR 

HJORT I AREMARK 1 OG 2, SAMT ASPESTRAND  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Viltnemnd 16/287 /K46/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK     

   

 

Saksbehandler: AKH 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Viltnemnd 13.06.2016 

 

Innstilling: 

1. Aremark viltnemnd godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 

av 12.01.2016 § 11 valdet Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand som hjortevald. 

Tellende areal er totalt 121 806 daa. 

 

2. Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand gis med hjemmel i forskrift om forvaltning av 

hjortevilt av 12.01.2016 §18 fellingstillatelse på 3 kalver og 2 spissbukk (bukk med 

ugreina gevir). 

 

3. Aremark viltnemnd fraviker minstearealet pr. hjort til 24 361,2 daa med hjemmel i § 7 

i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

 

4. Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom 

arealkravet i § 9 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig 

uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig 

planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.  

 

 

 

Saksopplysninger: 

Aremark kommune har mottatt søknad fra styret i elgvald øst v/ Jens Arild Bønøgård, Nils-

Anders Kollerød og Lars Thomas Buer om godkjenning av vald for hjort.  I henhold til 

forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 (Hjorteviltforskriften) § 9 er kravet til et 

vald at det skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på 

omsøkt art. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for 

vedkommende hjortevilt. Det skal opprettes en valdansvarlig representant som opptrer på 

vegne av valdet ovenfor kommunen. 

 

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune ble vedtatt den 

17.06.2015 og sier følgende vedrørende hjort: 

«2.3.1 Mål for hjorteforvaltningen 

Hjorteforvaltningen skal legge til rette for en sunn og stabil hjortebestand på et bærekraftig 

nivå, det vil si et bestandsnivå som fører til en jevnest mulig størrelse på hjorteviltstammen 

uten av beitetrykket overstiger grensen for framtidig skogproduksjon eller at naturgrunnlaget 

påføres nevneverdig skader. Målet for størrelsen på hjortebestanden skal relateres til «Sett-
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hjort pr. dagsverk». Innføring av Sett hjort skjema. Der er vanskelig å sette bestemte 

parametere for hjorten, da det ikke er data registrert i Østfold. Det er uansett et mål at 

størrelsen på hjortestammen ikke skal øke kraftig sett i forhold til dagens bestandsstørrelse. 

 

Forvaltningen skal ta hensyn til den skade hjorten kan gjøre på innmark, på 

tømmerproduksjon og i trafikken. Ved tildeling av hjortekvoter skal det legges opp til større 

uttak i problemområder en i andre deler i kommunen. Bestanden skal ikke være større enn at 

beiteskadene kan aksepteres av jord- og skogbruket. 

 

2.3.2 Avskytning av hjort 
Det er et mål å få en jevn fordeling i kjønns- og alderssammensetningen i hjortebestanden. 

Slaktevekt skal brukes som en parameter for å kunne si noe om sunnhetsgraden på dyrene. 

Prosentandelen felte voksne hanndyr bør ikke overstige 20% og prosentandelen hanndyr av 

felte dyr bør ikke overstige 50%.  

 

For de jaktområdene som ikke er tilknyttet et bestandsplanområde skal fellingstillatelsen gis 

etter § 21 i form av kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og voksen 

hanndyr (2 ½ år og eldre).» 

 

Hjorteviltforskriften er endret etter at de kommunale målsetningene ble vedtatt slik at 

fellingstillatelsen gis etter § 18. 

 

I forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold 

vedtatt den 11.02.2016 er minstearealet for hjort fastsatt til 20 000 daa. 

 

Omsøkt vald består av 101 eiendommer og er oppgitt å være på til sammen 121 806 daa. Jens 

Arild Bønøgård er oppført som valdansvarlig representant. 

 

Innenfor valdets grenser er det tre eiendommer på til sammen 578,7 daa som ikke er med. 

Disse eiendommene ligger ikke inntil hverandre. 

 

Søknaden om godkjenning av valdet vedtas etter hjorteviltforskriftens § 11. Kommunen kan 

trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom arealkravet i § 9 ikke 

lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden 

i området eller ved vesentlige avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller 

alder.  

 

I henhold til hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen tildele alders- og kjønnsspesifikke 

fellingstillatelser til alle godkjente vald som ikke har en godkjent bestandsplan. 

 

I henhold til § 7 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av 

fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. Vedtaket må 

begrunnes i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, eller 

den skaden den påfører andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold. 
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Vurdering: 

En er av den oppfatning av omsøkt område er arronderingsmessig egnet til jakt på hjort, selv 

om det er tre eiendommer som ligger inni området som ikke er tilsluttet valdet. Valdet har et 

areal som oppfyller minstearealet for jakt og det er oppført en valdansvarlig. Av den grunn 

oppfyller området kravene til godkjenning av valdet. 

 

Hjort er en forholdsvis ny art i kommunen og det er en relativ liten bestand, men den er i 

vekst og utgjør en skade for lokale næringsutøvere. Det finnes i dag tilhold av hjort på flere 

områder i kommunen, men den er noe ujevnt fordelt. Omsøkt vald er området i kommunen 

som det er registrert flest dyr. Det er vedtatt å åpne for et forsiktig uttak gjennom å fastslå et 

minsteareal på 20 000 daa, men det er mulighet til å benytte § 7 i hjorteviltforskriften.  

 

Det er ikke vedtatt noen fordeling av de ulike kjønns- og alderskategoriene som grunnlag for 

tildeling av fellingstillatelse. Men, ut fra at bestanden ennå er relativt liten, mener en det er 

riktig i år å tildel kun kalv og spissbukk (bukk med ugreina gevir). 

 

Selv om området har mest hjort i kommunen, mener en det er riktig å benytte 50 %-regelen i 

hjorteviltforskriftens § 7 å sette arealgrunnlaget til 24 361,2 daa. Det gis dermed en 

fellingstillatelse på 3 kalver og 2 spissbukker til Aremark 1 og 2, samt Aspestrand. 
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FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER - REVIDERING AV GJELDENDE 

FORSKRIFT  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Viltnemnd 16/37 /K40/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK     

   

 

Saksbehandler: AKH 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

12/16 Viltnemnd 13.06.2016 

 

Innstilling: 

1. Aremark viltnemnd støtter høringsalternativ 2 vedrørende jakttidsbestemmelsen på elg 

med lang elgjakt med mulighet for innskrenkning i forkant og bakkant. 

 

2. En foreslår jaktstart 15. oktober med jakttid til 23. desember, sekundært ut november 

for elg. 

 

 

 

Vedlegg: 
1. Miljødirektoratet – oversendelsesbrev vedr.  Nye jakt- og fangsttider samt sanking av egg    

og dun     for perioden 1.april 2017 – 31.mars 2022  

2. Høringsnotat til saken. 

 

 

Saksopplysninger: 

Miljødirektoratet har sendt på høring forskrift om jakt- og fangsttider, samt sanking av egg og 

dun for perioden 1.april 2017 – 31.mars 2022. 

 

Det er kun nevnte arter i høringsdokumentet høringen omfatter. 

 

Jakttidene er et viktig virkemiddel i forvaltningen av viltressursene og som rammevilkår for 

jegere og andre friluftslivsutøvere. Erfaringer fra de siste årene viser at jakttidene stort sett 

fungerer godt forvaltningsmessig, og har samtidig god allmenn aksept. Det er derfor ikke 

behov for omfattende endringer ved denne revideringen. 

 

Ved denne revideringen er det jakttidene på elg – to alternativer, storskarv, kortnebbgås, 

grågås, havelle, svartand, ærfugl, gråmåke og svartbak, lirype og fjellrype, svarttrost og 

måltrost, samt vaskebjørn som skal høres. 

 

Det er utarbeidet et høringsnotat som tar for seg de grunnleggende forutsetningene for jakt i 

henhold til lovverk og avtaler. Endrede forutsetninger for viltbestandene og jakt er omtalt i 

forhold til klimaendringer, endret bruk av utmarka, jaktbart vilt og «Rødlista», samt trender i 

jegerstanden. I tillegg er temaet gjeldende jakttider og behov for endring tatt opp.  
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Endring av jakttiden på elg omfatter en stor del av høringen der en tar for seg hjorteviltet 

generelt og elg spesielt i forhold til dagens bestandsstatus, ordningen med utvidet jakt og 

andre momenter som taler for eller i mot utvidet jakttid og behov for eventuelle 

innskrenkninger i jakttiden. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse vedrørende jakttid 

på elg som blir oppsummert. Deretter kommer de to alternativene til jakttider -  kort eller lang 

elgjakt - der fylkeskommunen delegeres myndighet til innskrenking / utvidelse av jakttidene i 

forskrifts form. 

 

Til slutt er nevnte fugler og vaskebjørn omtalt med forslag til endringer i jakttidsforskriften. 

 

 

Vurdering: 

Denne uttalelsen vil i hovedsak dreie seg om jakttiden på elg. Kommunen har i løpet av de 

siste 5 årene hatt stor erfaring med søknad om utvidet jakttid, noe som har vært svært 

ressurskrevende da dette må gjentas hvert år. Det oppleves også frustrerende da 

retningslinjene ikke tolkes likt i fylkene, samt at saksgangen og vedtaksmyndigheten også er 

forskjellig. Der fylkestinget skal årlig avgjøre søknader om utvidet jakttid, kan dette også bli 

svært uforutsigbart. Ettersom retningslinjene for utvidet eller innskrenket jaktstart ikke 

vedlegges eller at det er ikke sagt noe om lengden på eventuelle utvidede og innskrenkede 

jakttider skal gjelde, er en redd for at det også for fremtiden vil være ressurskrevende 

prosesser med høringer.  

 

Fire punket har vært hovedargumentene for endret jakttid i kommunen. Dette har vært i 

forhold til hjorteviltforvaltning innenfor et ulveområde, bedre tid til jaktutøvelsen, ønske om 

senere jaktstart i forhold til brunsten, samt næringsinntekter. 

 

Kommunen har gjennom de 10-15 siste årene vært berørt av ulv som påvirker elgstammens 

størrelse, sammensetning og tilhold. Det oppleves som store variasjoner hvor elgen oppholder 

seg og tradisjonell bruk av løshund har endret seg slik at tilstedeværelse av ulv medfører at 

utøvelsen av elgjakta har skiftet karakter. En prøver derfor å begrense jakta da ulven er i 

området for å unngå unødig stress for elgen. Det ønskes derfor mer tid til å vurdere stammen i 

forhold til hva som er riktig å ta ut. Det er i dag en stor ulvebestand i rask vekst på svensk side 

der de etablerte ulverevirene ligger svært tett inntil hverandre. Etter den siste 

bestandsvurderingen er også antall ynglinger her i Norge økt. Ungdyr vil dermed flytte ut for 

å kunne etablere seg. Det er nærliggende å tro at en vil få etableringer av flere ulverevir som 

vil påvirke hjorteviltforvaltningen. Dårlige sporingsforhold gjør at det i tillegg er vanskelig å 

kunne dokumentere ulv i området. 

 

Ved etablering av ulverevir i et område vil elgstammen endrer seg raskt. Dette kan skyldes 

ulvens uttak alene eller at elgen i tillegg flytter seg mer enn tidligere. Uansett trenger jegerne 

mer tid for å vurdere stammens størrelse og sammensetning før man bestemmer hva som er 

riktig uttak.  

 

Det ligger i elgvaldenes forvaltningsplaner og i den kommunale hjorteviltforvaltningen i hele 

regionen et mål om å øke kvaliteten på elgstammen, med større okser og generelt høyere 

slaktevekter. For å få dette til, må vi spare de beste dyrene; mellomstore okser og store kuer 

med spesielt godt produksjonspotensiale. Det har i de siste årene vært for få store okser i 

regionen. En selektering i avskytningen kan være vanskelig å få til innenfor den ordinære 

jakttiden på under fire uker. Har en bedre tid på seg, er det mye lettere å slippe forbi de dyrene 

som ut fra disse mål ikke bør skytes.  
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I denne sammenhengen ser en også en fordel med en senere jaktstart. Når en nå har hatt 

jaktstart 5.oktober og ser at oksene og kuene går sammen, har en hatt en formening om senere 

jaktstart vil bidra til en bedre elgforvaltning der en ikke forstyrrer parringen. Selv om 

jaktrettshaverne har mulighet til å utsette jaktstarten innenfor jakttidsbestemmelsen er en av 

den oppfatning at det er vanskeligere å få gjennomført, enn en lokal innskrenkning i sluttdato. 

 

Utvidet jakttid vil også medføre økte næringsinntekter til jaktrettshaverne ettersom det vil bli 

mer attraktivt å få leid ut jaktterreng. Utviklingen viser at alle ikke har mulighet til å ta ut ferie 

for å utøve jakt i ukedagene i oktober og av den grunn vil utvidet jakttid/flere helger (lørdager 

og søndager) medføre at flere kan leie seg inn på jaktterrengene. En utvidelse av jakttiden vil 

gi bedre muligheter for å legge til rette for større næringsinntekter fra jakta, samtidig som man 

ivaretar lokale lag og jegeres mulighet til jakt, samt rekruttering. Lengre jakttid gir mulighet 

for å legge til rette for spesielle tilpassede jaktarrangementer. Det er her viktig å kunne tilby 

alternative datoer over en lengre tidsperiode, uten at det nødvendigvis samlet blir jaktet noe 

mer i antall jaktdagsverk. 

 

Kommunen har tidligere opplevd utvidet jakttid som positiv der dialogen mellom elgjegerne 

og småviltjegerne har fungert godt. Utvidet jakttid dreier seg primært ikke om å få tildelt flere 

jaktdager, men å utøve jakta mer tilpasset elgforvaltningen og annet vilt.  

 

Andre argumenter som fremkommer for utvidet jakttid er muligheten til å få tatt ut elg som er 

angrepet av hjortelus. 

 

En er av den oppfatning i forhold til hensyntaggende for andre brukergrupper av utmarka, enn 

elgjegerne, at en tidligere jaktstart en mindre gunstig enn utvidelse av jakttiden i bakkant. 

Sopp- og bærplukking kan ennå foregå i september, men i oktober er dette nesten ikke til 

stede. 

 

En foreslår jaktstart 15. oktober med jakttid til 23. desember, sekundært ut november for elg. 

 

En erfarer at bestandene med gjess er økende og medfører skader innen jordbruket.  

 

En støtter ellers de vurderingene som er gjort av Miljødirektoratet i høringsnotatet vedrørende 

de andre artene.  

 

 

 


