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Innledning 
Jakttidene er et viktig virkemiddel i forvaltningen av viltressursene og en viktig del av 

norsk friluftslivstradisjon. Jakt er med på å gi mange bedre helse og er grunnlag for gode 

naturopplevelser, samt gode og sunne måltider for mange. I henhold til lov 19. juni 2009 nr. 

100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 15 og 16 skal vedtak om å 

tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt 

(viltloven).  

Grunnleggende forutsetninger for jakt 

Lovhjemmel 
Naturmangfoldlovens § 16 sier følgende om høsting av vilt:  
«Vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og 

fangst av vilt (viltloven). 

Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et 

høstingsverdig overskudd. 

Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det videre legges 

vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det biologiske 

mangfold for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring eller rekreasjon, 

høstingstradisjon i vedkommende område og på skade som arten gjør. 

Tredje og fjerde ledd gjelder ikke ved vedtak om høsting av fremmede organismer.» 

 
Et viktig prinsipp ligger Naturmangfoldloven § 9:  
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 

skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningstiltak.» 

 
Viltloven § 1 (lovens formål) slår fast:  
«Viltet og dets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at 

naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan produksjonen høstes 

til gode for landbruksnæring og friluftsliv.»  

 
Viltloven § 9. (jaktbare viltarter og jakttider) slår fast:  
«Kongen fastsetter hvilke arter som kan være gjenstand for jakt og innen hvilke tidsrammer 

jakten kan foregå. 

Direktoratet fastsetter jakttiden for den enkelte art og innen hvilke områder jakten kan 

foregå. Det kan fastsettes ulike jakttider for de enkelte deler av landet. Jakttiden kan gjelde 

en bestemt tid av døgnet eller uken, og den kan settes forskjellig for jakt etter hann og hunn 

og etter eldre og yngre individer av vedkommende art. Direktoratet kan også fastsette kvoter 

for felling av vilt. Reglene om fellingstillatelse i og med hjemmel i kapittel V gjelder 

tilsvarende. Det bør ikke fastsettes jakttid i hekke- og yngletiden for vedkommende art.» 
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Viltloven § 19. (human jakt) slår fast:  
«Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at 

det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.» 

 
Dette innbefatter ikke bare at jegeren under avfyring av skudd må vise aktsomhet med tanke 
på skadeskyting. Like viktig er jegerens ansvar for å utøve jakta på en slik måte at viltet ikke 
utsettes for unødig lidelse av andre grunner. Dette gjelder eksempelvis forhold der viltarter 
opplever nærings og temperaturstress. Både perioder med mye snø og eller ekstreme 
temperaturer (både høye og lave) under deler av jakttida krever utvidet aktsomhet. Som 
eksempler kan nevnes rugde under kuldeperioder på senhøsten, samt hjortevilt, både i sterk 
varme og under snørike og kalde perioder. 

Internasjonale avtaler 
I forhold til jakt er særlig Bern- og Bonnkonvensjonene sentrale. Norge har ved ratifisering av 
disse påtatt seg ansvar for å sikre produksjonsgrunnlag og mangfold i naturen. Det felles 
forvaltningsansvaret kan illustreres ved at en rekke arter vandrer på tvers av nasjonale grenser, 
og dermed er avhengig av å samordne innsatsen fra flere land for å sikre levedyktige bestander. 
Det grunnleggende prinsippet ved all naturforvaltning, herunder fastsettelse av jakttider, er å 
forvalte naturen med sikte på en bærekraftig utvikling. Eksempelvis er Bernkonvensjonen viktig 
i forhold til hvilke arter vi kan ha alminnelig jakt på og hvilke arter som må forvaltes etter 
andre prinsipper. Bonnkonvensjonen har betydning i forhold til forvaltning av trekkende arter 
og på vurdering av hvilke arter vi kan ha jakt på. 

Fremmede arter 
Det er en rekke forhold som tilsier at fremmede viltarter og naturlig forekommende viltarter 
må forvaltes ulikt. Fremmede viltarter er sammen med ødeleggelse av artenes leveområder 
regnet som de to største truslene mot bevaring av det naturlige biologiske mangfold både på 
globalt og nasjonalt nivå. Problemer knyttet til fremmede viltarter har fått økt oppmerksomhet 
de siste årene. Jakt og fangst kan være et viktig virkemiddel for å hindre etablering av 
fremmede viltarter, eventuelt bidra til å holde etablerte bestander nede på et lavest mulig 
nivå.  

Endrede forutsetninger for viltbestander og jakt 

Klimaendringer 
Klimaet er i endring. Vi vet fortsatt ikke på hvilken måte dette vil endre levekårene for viktige 
viltarter og viltbestandenes evne til å produsere et høstbart overskudd. Enkelte arter og 
artsgrupper ser likevel ut til å kunne påvirkes negativt i betydelig grad. Andre arter, som små 
og mellomstore generalistpredatorer, ser ut til å bli begunstiget og øker både i antall og 
utbredelsesområdene sine.  
 
Klimaendringene ser ut til å få størst og raskest effekt i høyfjellet. Dette underbygger et behov 
for en økt årvåkenhet og beredskap for å kunne respondere på forverring av status for alle arter 
men med økt fokus på høyfjellsarter. Miljødirektoratet har et særlig ansvar for de artene som 
påvirkes gjennom høsting i medhold av det lovverk vi forvalter. 
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Endret bruk av utmarka 
Vår bruk av utmarka endrer seg kontinuerlig. Viltbestandene og deres høstbare overskudd 
påvirkes av dette.  
 
Samtidig gjør vegbygging, åpning for mer motorisert ferdsel og nye ferdselsformer som gir oss 
større fart og rekkevidde, at stadig større arealer påvirkes oftere av menneskelig ferdsel. Dette 
vil påvirke mange viltarter i stadig større grad. For mange arter vil dette bety stress som gir 
lavere overlevelse, færre avkom og derfor et mindre høstbart overskudd. 
 
Endret bruk av utmarka og økte hjorteviltbestander som gjennom fallvilt og jaktavfall 
begunstiger særlig rødrev og kråkefugl og bidrar til at vi i dag har større bestander av disse 
artene over større arealer. Dette har etter alt å dømme bidratt til de generelt lave bestandene 
av rype, hare og skogsfugl vi har sett de senere årene. En art som rødrev kan nytte veier og 
snøskuterspor til å forflytte seg over større arealer på en energieffektiv måte. Slik påvirkes 
større arealer dobbelt gjennom økte tettheter og økt effektivitet hos for eksempel rødrev. 
Samlet gir dette behov for styrket årvåkenhet i forhold til utviklingen i bestanden av for 
eksempel rype. 

Jaktbart vilt og «Rødlista» 
Artsdatabanken publiserte i 2015 en revidert liste over arter som er vurdert for å ha en risiko 
for å dø ut fra Norge. Artsdatabanken beskriver denne slik i Norsk rødliste for arter 2015: 
«Norsk rødliste for arter 2015 inkluderer alle arter og underarter/varieteter som er vurdert til 
en av kategoriene regionalt utdødd RE, kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet 
NT og datamangel DD. Disse artene betegnes som rødlistearter. Artene i kategoriene kritisk 
truet CR, sterkt truet EN og sårbar VU benevnes som truete arter. Artene vurderes mot et sett 
kriterier utviklet av Den internasjonale naturvernunionen IUCN. Kriteriesettet og 
retningslinjene gir standardiserte og etterprøvbare vurderinger, og høy grad av objektivitet. 
Artene er gruppert og rangert i ulike kategorier, og hver kategori sier noe om hvor høy risiko 
artene har for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer. Rødlista inneholder både arter som 
har store bestander og arter som er fåtallige. En stor andel av artene på Rødlista kjennetegnes 
ved at bestanden minker i antall, vanligvis som følge av en menneskeskapt reduksjon av arealet 
eller kvaliteten på leveområdene. Leveområdene kan være begrensete eller fragmenterte. 
Vanligvis er det en kombinasjon av flere av disse faktorene som fører til at en art står på 
Rødlista. Det er et fåtall arter som står på Rødlista utelukkende fordi de er svært fåtallige eller 
finnes på et svært lite areal.» 
 

Ved siste gjennomgang av rødlista (http://data.artsdatabanken.no/Rodliste) havnet de 

viktige artene lirype, fjellrype og hare i kategorien «Nær truet». Arter med store bestander og 
potensiale for rask bestandsvekst over store arealer kan forvaltes på en annen måte enn mer 
fåtallige arter som i tillegg er avgrenset til små arealer eller truede leveområder. Mellom disse 
fins mange avskygninger med arter og bestander med ulik størrelse og reproduksjonsevne. 
Dette gjenspeiler seg i konkrete vurderinger for hver enkelt art som det høres på endring i 
jakttiden for.  
 
Både fjellrype og lirype er gjenstand for målrettet jakt fra mange jegere over store deler av 
sitt leveområde og jaktes i stor grad i oversiktlig terreng der de er relativt lette å etterstrebe. 
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Som en følge av den registrerte bestandsnedgangen over flere år vil vi derfor høre på 
innskrenking av jakttida for denne arten, se lenger bak i høringsnotatet.  
 
Hare er ved siden av ryper den viktigste småviltarten i norsk jakttradisjon. De seinere år har 
jaktstatistikken for hare vist sterkt minkende høstingstall spesielt i Sør-Norge. Det er 
overveiende sannsynlig at nedgangen i avskyting av hare skyldes en reell bestandsnedgang, men 
årsakssammenhengene til nedgangen er dårlig belyst og datagrunnlaget er svakt. Det mangler 
blant annet supplerende data i form av takseringer slik vi har for rype i mange områder. Hare 
er ikke på samme måte som rype knyttet til spesifikke leveområder som er lettjaktede.  
 
Det er i henhold til småviltrapporten fra NINA hovedsakelig tre faktorer som peker seg ut i 
bestandsnedgang hos småviltet; 1) klimaendring, 2) predasjon, og 3) konkurranse med store 
planteetere. Videre peker NINA på at det i dag mangler en bestandsestimering og geografisk 
fordeling utover det jaktstistikken kan gi oss. Hvis jaktstatistikk skal brukes som en indeks for 
bestandssituasjonen er det avgjørende å kjenne til hvordan de ulike faktorer påvirker 
avskytningen. Antallet individer skutt er en funksjon av artens bestandstetthet, oppdagbarhet, 
jaktinnsatsen og jakteffektiviteten. Det betyr at mange forhold kan påvirke avskytningen i 
tillegg til bestandstettheten. Det er i tillegg sannsynlig at de samme reguleringsmekanismer 
som rettighetshaver og jegere kan sette i verk, og som er beskrevet for ryper, også er relevante 
for hare. 
 
Ut fra dagens kunnskapsgrunnlag er det lite som tilsier at jakt og jaktuttak er avgjørende for 
harens bestandsnedgang.  Miljødirektoratet mener derfor at det ikke er noe som tilsier at det er 
grunnlag for en innkorting av dagens jakttid på hare, og velger derfor å ikke høre på dette.  

Trender i jegerstanden 
Tradisjonelt har småvilt, særlig rype, skogsfugl og hare, vært viktigst for jegerne. Negativ 
bestandsutvikling for disse, gjør andre arter viktigere i jaktutøvelses- og friluftlivssammenheng. 
Fellingen av elg, hjort og rådyr har nær doblet seg i løpet av de siste 25 årene. I samme periode 
har jakttidene for elg og hjort blitt forlenget. Bukkejakta på rådyr har også blitt forlenget i 
samme periode.  
 
Antall jeger som deltar i hjorteviltjakta har ikke endret seg i takt med dette. Det tar tid å 
forme og endre tradisjoner. Vi har statistikk som belyser deltagelse i jakt på ulike arter fra og 
med jaktåret 2007-2008. Hjorteviltjakta var for første gang større enn småviltjakta i 2009-2010. 
Antallet jegere som jakter småvilt det enkelte år samvarierer godt med felte småvilt. Målt i 
antall jeger vokser hjorteviltjakt jevnt, men sakte. Minskende bestander av småvilt kan gi jakt 
på hjortevilt større betydning for jaktbasert friluftslivsutøvelse. Fortsatt lange jakttider for 
hjorteviltartene kan slik være viktig for denne delen av friluftslivet. Deltagelse fra flere i jakt 
på hjortevilt gir økt grunnlag for næringsutvikling i distriktene.  
 
Utbytte er i henhold til undersøkelser fortsatt viktig for jegerne. Likevel ser en endring hos 
småviltjegerne som i større grad vektlegger det å komme seg ut på jakt og at det er en del fugl 
å se. 

 
Negativ utvikling i bestandene av en del arter gjør at man de siste årene i stigende grad både 
nasjonalt og lokalt, har sett behov for å begrense uttaket av flere arter. For noen arter, særlig 
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gjelder dette trekkende, eller marint tilknyttede arter, har dette ført til sentrale bestemmelser 
om begrenset jakttid eller bortfall av jakttid. For andre arter, som rype og skogsfugl, har de 
samme trendene medført at rettighetshaversiden i stadig større grad har innført 
kvoteordninger, fredning av hunfugl og/eller kortet inn på jakttiden lokalt.  

Gjeldende jakttider og behov for endring 
Erfaringer fra de siste årene viser at jakttidene for de fleste viltarter har funnet en allment 
akseptert form, og at det derfor ikke har vært behov for omfattende endringer ved de siste 
revideringene. Miljødirektoratet har fått få henvendelser på ønske om endring i forskrift 2. 
mars 2012 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 
2012 til og med 31. mars 2017. Endringer er i hovedsak foreslått på grunnlag av endrede 
bestandsforhold.  
 
Samtidig er vurdering av innføring av lengre jakttider for elg, grågås og kortnebbgås nevnt som 
virkemidler i «Meld,St. 31 (2014 – 2015) Garden som ressurs – marknaden som mål» som det 
også refereres til i: «Meld.St. 18 (2015 -2016) Friluftsliv». Dette er hensyntatt i vurderingene 
knyttet til disse artene. 
 
Det høres her kun på de artene som det synes å være behov for endringer i forhold til jakttid 
01.04.2017 – 31.03.2022. 
 
Det ble til denne jakttidshøringen framskaffet faggrunnlag, både rapporten: «Statusoversikt for 
jaktbart småvilt», gjennomgang av data knyttet til hjortvilt (hjorteviltregisteret) og gallupen 
«Holdninger til jakt og jakttider» som også ble gjennomført i forbindelse med tilsvarende høring 
i 2002 ble gjentatt. 
 
Miljødirektoratet ba alle fylkesmenn, fylkeskommuner og sentrale organisasjoner om innspill i 
forkant av utarbeidelse av dette høringsdokumentet. Innspillene fra offentlige etater spriker. 
Innspillene fra organisasjoner som Norsk Ornitologisk forbund og lokallag av Norges 
Naturvernforbund går i retning av færre jaktbare arter og kortere jakttider. 
Næringsorganisasjonene og Norges Jeger og Fiskerforbund ønsker seg på den annen side lengre 
jakttider på flere arter og en avvikling av helgedagsfredning i større og mindre grad.  
 
Under nevner vi de viktigste innspillene. For hjortevilt var innspillene stort sett knyttet til 
jakttiden for elg og var delte. Det ønskes fra enkelte lang jakttid fra 25.09. - 23.12./31.01. 
mens andre argumenterer for utsetting av starten til 05.10. i lavereliggende strøk på Sør- og 
Østlandet med slutt rundt midten av november. I enkelte regioner er det betydelig bekymring 
for fortrenging av andre brukergrupper, særlig småviltjegere ved lang jakttid.  
 
For fugl er det et utbredt ønske om lengre jakttid for særlig grågås og kanadagås i fylkene 
rundt Oslofjorden/Skagerak. De samme ønsker åpning for jakt på gås som flyr inn til 
innmarksbeite fra 1, juni for å øke beskatning av ikke-hekkende fugl. Det er et ønske fra et 
fåtall om jakt på hanfugl av storfugl og orrfugl i januar. På den andre siden ser vi at flere er 
bekymret for rypebestanden og ønsker fjerning av jakttida etter jul og at snarefangsten forbys. 
Likeledes registrerer vi ønske om å ta bort eller å begrense jakttida for havelle, svartand og 
ærfugl. 
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Innspillene knyttet til småvilt som ikke er fugl er få og det er en til to som står bak hvert 
forslag. 
 
Innspillene er gjennomgått og Miljødirektoratet har avveid innspillene opp mot hverandre og de 
rammer som lov og forskrift gir. I tillegg er de vurdert opp mot faggrunnlaget som foreligger for 
høringa.  

Regulering av jakttid innenfor de sentralt fastsatte jakttider 
Et av målene for arbeidet med å fastsette jakttidene for 1. april 2017 – 31. mars 2022 er at det 
skal være så enkelt som mulig for brukerne å følge de offentlige jakttidene. Norge er et 
langstrakt land med mange ulike forhold å ta hensyn til. Vi ønsker derfor færrest mulige 
detaljreguleringer, men minner om at jegere og rettighetshavere må ta tilstrekkelige hensyn til 
lokale bestandsforhold og levekår for viltet. 
 
Miljødirektoratet vil presisere at innenfor den jakttiden som fastsettes sentralt eller 
regionalt/lokalt har rettighetshaveren anledning til å bestemme dato for jaktstart og jaktslutt. 
Rettighetshaveren kan fastsette en senere jaktstart og/eller avslutte jakta tidligere enn de 
datoer som er fastsatt av forvaltningsmyndighetene. På denne måten gis det mulighet for at de 
faktiske jakttidene i størst mulig grad kan tilpasses lokale forhold og interesseavveininger. 
Dette gir også rettighetshaver ansvar og virkemidler i forhold til å begrense uttaket fra 
bestander der slike begrensinger synes riktig. Samtidig fins det etter alt å dømme fortsatt 
lokale utfordringer, jevnfør resultater fra gallup. Særlig ser elgjakt ut til å kunne redusere 
tilgang til områder for småviltjakt og motivasjon til å utøve annet friluftsliv. Rettighetshavere 
og jeger har ansvar for å avbøte dette på ulike måter gjennom dialog med andre brukergrupper.  

Hjortevilt 

Bakgrunn for jakttid på hjortevilt 2017-2022 
«De dyktige aktørene», «den gode samfunnsdialogen» og «styrket økonomi og forutsigbarhet» er 
de tre fyrtårnene som er fremhevet i «Strategi for forvaltning av hjortevilt», og som danner 
grunnmuren vi bygger på ved forslag om nye jakttider på hjortevilt i Norge i perioden 2017-
2022.  
 
Det har vært lite fokus på jakttidene for hjort, rådyr og villrein siden siste jakttidsrevisjon, 
men mange henvendelser angående elgjakttidene. Noen ønsker utvidet og ensartet jakttid for 
elg. Andre ønsker bedre tilgang for andre brukergrupper av utmarka under elgjakta. 
 
I høringen legger vi til grunn behovet for en mer ensartet og forutsigbar jakttid, og 
Miljødirektoratet har vurdert to måter å skape forutsigbar jakttid på: 

- en art har samme jakttid i hele landet 
- ett område har samme jakttid uansett hvilken art det jaktes på. 

 
Alternativ 2 kompliseres av at hjorteviltarter etablerer seg i stadig nye områder. Forslaget til 
ny jakttid på elg har derfor hovedvekt på alternativ 1.  
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Undersøkelser, jaktstatistikk, overvåking og forskning 
Forsknings- og overvåkingsresultater, samt data fra Hjorteviltregisteret gir et godt grunnlag for 
vurdering av jakttider. For å få økt kunnskap om holdninger til jakt og jakttider for elg og hjort 
er det i forkant av høringen gjennomført en spørreundersøkelse blant tusen jegere og tusen 
friluftlivsinteresserte som ikke jakter. Referanser og lenker til undersøkelsen finnes bakerst i 
høringsdokumentet. 

Jakttid på rådyr, hjort og villrein er ikke er gjenstand for høring 
Det foreslås ingen endring på jakttiden for rådyr, villrein og hjort. Jakttiden for rådyr og 
villrein er godt innarbeidet. Miljødirektoratet har ikke fått tilbakemeldinger av et omfang som 
gir grunn til å endre disse. Muligheten for utvidelse av jakt på villrein 14 dager etter sentral 
jakttid beholdes. Bakgrunnen er blant annet at lenger jakttid kan gi økt mulighet for at reinen 
skal benytte et større geografisk område i løpet av jaktperioden, noe som kan gi bedre felling. 
Utvidelse skal begrunnes med bestandsmessige årsaker.  
 
Jakttiden for hjort ble ved forrige jakttidsrevisjon utvidet til å vare 01.09. - 23.12. i alle 
kommuner som har åpnet for hjortejakt. Data fra Hjorteviltregisteret viser at høstingstoppen er 
i de første ti dagene i jakta. Inntil 17 prosent flere hjort enn i tidligere jakttidsperiode felles i 
innlandet. Gjerne i høyereliggende sommerområder. Den tidlige jaktstarten på hjort fører til at 
flere av de sesongtrekkende dyra blir felt før høsttrekket starter. Det tar ca. 30–50 jaktdager 
før halvparten av hjortene er felt i Norge. Hjort jaktes i stor grad i helgene og langt utover i 
jakttida.  Ni av ti av både utmarksbrukere og jegere sier at den lange jakttiden for hjort har 
vært uproblematisk. Dette har muligens sammenheng med at jakta på innmark utgjør en 
vesentlig del av jaktuttaket.  
 
Det har vært uttrykt bekymring for morløse kalver. Nye undersøkelser viser at morløse 
hjortekalver utgjorde 1,5-1,7 prosent av det totale antallet gjenlevende kalver etter jakta. I 
bestandsmessig sammenheng er dette et lite problem. Det fritar likevel ikke jegeren fra det 
etisk baserte ansvaret for å unngå å skyte hjortehind eller elgku fra kalv. Et fortsatt fokus på at 
man ikke skal skyte mora fra kalven i jegeropplæringen forventes å ytterligere bedre dette 
forholdet på sikt.  
 
Vi hører ikke på endring av sentral jakttid på hjort, men hører på endring i forskriftsteksten 
relatert til utvidelse og innskrenkning av jakttid på hjort. Data fra Hjorteviltregisteret viser at 
det nesten ikke felles hjort i januar. Vi foreslår derfor å fjerne fylkeskommunens mulighet til å 
fastsette forskrift om utvidet jakt på hjort i januar. Dette forslaget er også basert på et ønske 
om mer enhetlige jakttider og behovet for å ta hensyn til andre utmarksbrukere. Videre kan det 
argumenteres for at det er lite ønskelig å bygge opp forventninger til, og tradisjon for jakt på 
hjort i januar ettersom den i deler av landet opplever betydelig kulde og næringsstress. 
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Elg 

Bestandsstatus, påkjørsler og beiteskader 
De siste tiårene har bestanden vært relativt stabil med en årlig felling på 35 000 - 40 000 elg. I 
tillegg har det i jaktårene 2010/2011 – 2014/2015 i gjennomsnitt blitt påkjørt i underkant av 
1700 elg. Dyrepåkjørsler er et omfattende problem, og elgens størrelse gir stor fare for 
personskade. Omtrent halvparten av elgene overlever en kollisjon med bil, men er ofte skadd. 
Dette er dyreetisk utfordrende. Antall påkjørsler øker med bestandstetthet, og forekommer 
gjerne i områder hvor dyr samles i lavereliggende deler av terrenget etter snøfall. Høy tetthet 
av elg vinterstid, kan gi mer skogskader.  

 
Figuren over viser jaktslutt som har vært praktisert for elg i perioden 2012-2017. Informasjon 

er hentet fra Lovdata. Med forbehold om utilsikta feil, eller manglende informasjon om 

enkeltkommuner. 

15. november

30. september

15. oktober

10. november

14. november

15. november

20. november

21. november

22. november

30. november

23. desember

31. desember

31. januar

Jaktslutt elg 2012-2017

31. oktober
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Over 170 kommuner med utvida elgjakt 
I perioden 2012-2017 har fylkeskommunen hatt myndighet til å fastsette forskrift om utvidet 
eller innskrenket jakttid på elg etter søknad fra kommunen, og etter retningslinjer bestemt av 
Miljødirektoratet. I praksis har det vist seg å være en stor variasjon i hvordan retningslinjene er 
tolket og praktisert. Nabokommuner har jaktslutt med få dagers mellomrom og er ofte ikke sett 
i sammenheng. Det er derfor uoversiktlig når elgjakta slutter. I inneværende femårsperiode har 
over 170 kommuner fått utvidet jakttid på elg, med til sammen 13 ulike sluttdatoer. 
Retningslinjene, som var tenkt å bidra til en ensartet praksis for utvidelse av jakttid, har ikke 
fungert etter intensjonen. Søknader om utvidet jakttid behandles ulikt fra fylke til fylke. 

Ressurskrevende løsning 
Fylkeskommunene rapporterer at fastsettelse av forskrift om utvidelse eller innskrenkning av 
jakttid på elg har vært ressurskrevende. Omfanget kan reduseres på to måter; med en sentral 
lang jakttid på elg eller ved å stille strengere krav til utvidelse av jakttid. En sentral lang 
elgjakt vil kunne kreve ressurser i de områder som ser behov for innskrenkning av jakttid, men 
dette vil trolig gjelde færre kommuner enn de som har søkt om utvidelse i inneværende 
periode. En kort jakttid med strengere krav til utvidelse kan også føre til at færre søker om 
lengre elgjakt. For å lette arbeidet med utvidelse og innskrenkning av jakttid, vil 
Miljødirektoratet utarbeide et søknadsskjema for endring av jakttid. 

Felles jaktstart 
Vi foreslår, med unntak av Karasjok og Kautokeino, lik jaktstart på elg i alle kommuner. 
Fylkeskommunen kan på eget initiativ eller etter søknad fra kommunen innskrenke jakta i hele 
kommunen etter bestemte retningslinjer. Dette kan som i dag gi varierende jaktstart, men 
foreslåtte retningslinjer skal bidra til en så ensartet praksis som mulig.  

Hensyn til reindrift og elgjakt i reindriftskommuner 
Kommunene Karasjok og Kautokeino har tidlige jaktstart av hensyn til reindrift og elgjakt, noe 
vi foreslår at beholdes. Disse kommunene har områdene med størst ansamling av tamrein på 
høst- og vinterbeite. Kommunene har derfor også tidligere jaktslutt. Jakttiden er imidlertid 
utvidet i bakkant for deler av Kautokeino.  

Brunst og jakt 
Tidligere har det vært opphold i elgjakta for at dyrene skulle få være i fred i brunsten. Nyere 
forskningsresultat viser imidlertid at tidligere perioder med jaktopphold, ikke traff tidsrommet 
da de fleste elgene var i brunst. Dette gjelder spesielt Midt- og Nord-Norge. Selv om jakttid har 
overlappet med toppen i brunsten i flere områder, finner vi ikke tegn på negativ påvirkning, 
verken i form av nedgang i vekt eller reproduksjon. 
 
Forskning viser at flest elgkyr er i brunst (toppbrunst) 20.09. i Telemark og Vestfold, med 
variasjon 17.09. - 23.09. Dette er trolig representativt for Sør-Norge. Nordover er brunsten 
senere, og både i Nordland og Troms er toppbrunsten i oktober. En jaktstart på elg tilpasset 
brunstperioden i hele Norge, vil kreve en betydelig senere jaktstart enn i dag, alternativt at 
jaktstart varierer mye mellom områder. Dette ville gitt en mer uoversiktlig jakttid enn i dag, og 
foreslås ikke. Videre viser vi til at jakttid på hjort også strekker seg over brunstperioden. Et 
alternativ som praktiseres enkelte steder i dag, er at elgjegerne selv velger å ikke jakte i 
brunstperioden.  
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Bestandsmessige behov for lang jakttid 
Fra Hjorteviltregisteret kjenner vi fellingsdato for nær to tredjedeler av all felt elg i Norge. 
Med unntak av noen veldig få kommuner, felles en svært liten andel av elgene i den utvida 
jakttiden. Dette tyder på lite bestandsmessig behov for en lang jakttid for å felle nok elg. 
Andre virkemidler som kvotestørrelse og –sammensetning er sannsynligvis mer relevante for 
bestandsregulering av elg. Gode bestandsplaner for å nå fastsatte kommunale mål, og 
samarbeid mellom vald og kommuner framstår som viktige verktøy. Lokale konsentrasjoner av 
elg kan likevel gi skadepress som nødvendiggjør utvidet elgjakt.  
 
Tabellen under er basert på data fra de kommunene som har felt elg i utvidet jakttid, og som 

har registrert dato for felling i Hjorteviltregisteret (det vil si data fra sett elg rapportering).  

Norge (unntatt Vestlandet) 2013 2014 2015 

Antall kommuner med registrert felling 
etter endt sentral jakttid 

89 106 133 

Antall datoregistrerte fellinger for elg 14 338 16 007 19 166 

Antall elg registrert felt i utvida jakttid 1483  1628  1392 

Prosent felte elg i utvida jakttid (av 
datoregistrerte fellinger) 

10 % 10 % 7 % 

Prosent kommuner som feller mindre enn 
10 % i utvida jakttid  

51 % 42 % 38 %  

Prosent kommuner som feller mer enn 50 % 
i utvida jakttid 

0 % 1 % 0 % 

Elgjakt på Vestlandet 
Jakttid for elg i de tradisjonelle hjortefylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland 
og Rogaland er i dag 10.09. - 15.11. Den samsvarer med jakttiden på hjort slik den var før 2012. 
Når jakt tiden for hjort ble endret i 2012 ble ikke jakttiden for elg på Vestlandet endret 
tilsvarende. Jakttid for elg på Vestlandet er ikke samordnet med den for hjort som tidligere.  
 
I disse fire fylkene felles det lite elg. Møre og Romsdal har flest (ca. 270 per år) og Sogn og 
Fjordane færrest (ca. 15 per år). I dag kan flere fylker enn disse fire betegnes som hjortefylker 
ut fra fellingsstatistikk og utbredelse. For eksempel har det de siste årene blitt felt flere hjort 
enn elg i Sør-Trøndelag. Det er ikke lenger like relevant å skille ut «hjortefylker» eller 
hjortekommuner». Vi foreslår derfor at tradisjonelle hjortefylker får den samme jakttiden på 
elg som resten av landet. 

Økonomi og rekruttering 
En lang jakttid på elg kan bidra til økt salg av fellingstillatelser, og gir grunnlag for økonomisk 
verdiskapning. I dag er det flere jaktrettshaver som har god inntekt fra elgjakt og tilhørende 
tjenester. Tidligere undersøkelser viser muligheten for en inntektsøkning er mest framtredende 
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for de store eiendommene. I Meld. St. 31 (2014 – 2015) Garden som ressurs – marknaden som 
mål heter det:  
 
«Meir fleksible rammer for jakt vil gje fleire mogligheiter for auka næringsutvikling. Regjeringa 
vil ha større merksemd på verdiskaping i samband med komande revisjon av jakttidsforskrifta 
og mellom anna vurdere forlenga jakttid på elg og utvida jakttid på andre artar, irekna å betre 
moglegheitene for konfliktdempande tiltak. Det er ein føresetnad at ei utvida jakttid ikkje 
fører til at andre brukarar av utmarka opplever dette som ei fortrenging, og at utvidinga er i 
tråd med biologiske føresetnader.» 
 
I tillegg kan lang jakttid bidra til at flere jegere får prøvd seg på elgjakt, ettersom vi ser at 
man enkelte steder i økende grad slipper til som enkeltjegere mot slutten av en lang elgjakttid. 
Slik kan lang jakttid på elg bidra positivt til rekrutteringen av elgjegere i et langsiktig 
perspektiv. 

Småviltjegere og friluftslivutøvere 
Det er ønskelig at utmarka skal kunne benyttes av flere brukergrupper, herunder småviltjegere 
og andre friluftslivutøvere, om høsten. Flere aktører ønsker krav om dokumentert samjakt (det 
vil si jakt på småvilt og rådyr kan foregå samtidig med jakt på elg) som en forutsetning for å 
åpne for lang jakttid på elg. Det har vist seg utfordrende å lage et system for slik 
dokumentasjon, og behovet kan variere. Vi foreslår derfor at fylkeskommunen får ansvaret for 
skjønnsutøvelsen ved vurdering av hvordan det skal dokumenteres at det tillates annen jakt og 
legges til rette for annen friluftslivsutøvelse. Videre understreker vi at det ved alle vurderinger 
av utvidelse og innskrenking av jakttid, skal kreves beste mulig dokumentasjon av disse 
forholdene. 
 
Et prøveprosjekt om utvidet elgjakt på tidlig 2000-tallet, så på effekten av utvidet elgjakt og 
samjakt med småviltjegere. Det var få negative erfaringer fra forsøksområdene, og man så et 
økt jakttilbud for hjorteviltjegerne, samtidig som jakttilbudet for småviltjegerne ikke ble 
negativt påvirket. Prosjektet pekte på viktigheten av informasjon, dialog og gjensidig respekt 
mellom jegergruppene for å redusere konflikter mellom små- og storviltjegere. Dette støttes i 
en sammenstilling basert på en spørreundersøkelse utført av Nord-Trøndelag fylkeskommune.  

Rapportering og evaluering 
Jegerobservasjoner gjennom sett elg og sett hjort er kanskje det viktigste data- og 
planleggingsverktøy for både den offentlige og den private bestandsplanleggingen. Sett dyr må 
rapporteres på datonivå og ikke som sum for hele jaktperioden slik at effekten av lang jakttid 
kan evalueres. Dette gjelder uavhengig av om den lange jakttiden er fastsatt sentralt eller 
utvidet av fylkeskommunen. Sett elg og sett hjort gir informasjon om dato for fellinger, hvor 
mye av jakttiden som benyttes og hvor mange jegere som er på jakt. Rapportering på datonivå 
kan bli noe mer tidkrevende ved innlegging av sett dyr-data fra papirskjema i 
Hjorteviltregisteret. Mange rapporterer imidlertid i dag sett hjort og sett elg direkte via 

www.settogskutt.no. Stadig færre data vil da måtte registrere data manuelt i kommunene. 

De siste årene har ca. 140 kommuner importert data til Hjorteviltregisteret direkte fra Sett og 
skutt. Videre kan kommunene overføre fellinger fra sett elg rapporteringen direkte til 
fellingsrapporten i Hjorteviltregisteret. Fjerning av sumlinje vil skje for sett hjort allerede fra 
og med høsten 2016, grunnet viktigheten av skille mellom innmark og utmark. Tilsvarende vil 
sumlinja for sett elg også bli fjernet for å kunne få inn data av best mulig kvalitet. 
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Resultater og konklusjoner fra spørreundersøkelse om jakttid på 

elg 

Bakgrunn og formål med spørreundersøkelsen 
I forkant av jakttidshøringen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant tusen jegere og 
tusen andre ikke jaktende utmarksbrukere. Et sentralt spørsmål i undersøkelsen var synspunkter 
på en sentral jakttid på elg i perioden 25.09. - 23.12. i hele landet. I oppsummeringen er enige 
og delvis enige slått sammen til kategorien «enig», mens delvis uenige og uenige er slått 
sammen til kategorien «uenige».  

Utmarksbrukere om jakt på elg perioden 25.09. - 23.12.  
Blant utmarksbrukerne har 33 prosent ingen mening om når det skal jaktes elg, 41 prosent er 
enige i at jakttid skal være 25.09. - 23.12, mens 26 prosent er uenige i dette. Av disse 26 
prosentene, er én av tre mot jakt i perioden etter 31. oktober. Utmarksbrukere med barn er 
ikke mer bekymret for friluftslivutøvelse i jakttiden enn de uten barn.  

Jegere om jakt på elg perioden 25.09. - 23.12.  
Blant jegere som jakter både storvilt og småvilt er 56 prosent er enige i lang elgjakt, 11 prosent 
har ingen mening. Blant småviltjegere er 40 prosent enige i at jakttiden for elg bør være 25.09. 
- 23.12, mens 37 % er uenige. Av de 37 prosentene som er uenige, er over halvparten mot 
elgjakt etter 31. oktober. Dette kan ha sammenheng med at det primært er i denne perioden 
det kan oppstå interessekonflikter mellom storvilt- og småviltjegerne. Tjuetre prosent av 
småviltjegere ikke har noen mening om jakttid på elg. 
 
Blant de som kun jakter storvilt, er 48 prosent enige i jakttid på elg fra 25.09. - 23.12, mens 39 
prosent er uenige. Av disse 39 prosentene er to av ti mot jakt etter 31. oktober. At enkelte 
elgjegere ikke ser behov for lengre jakttid på elg enn i dag, kan skyldes flere ulike faktorer. 
Man kan for eksempel anta at mange elgjegere i Nord-Norge ikke anser elgjakt som særlig 
aktuelt på vinteren med mye snø og mørketid.  

Geografisk variasjon 
Jegere fra Østlandet og til dels Trøndelag er klart minst enige i at jakttid på elg skal være 
25.09. - 23.12. Halvparten av Østlandsjegerne er uenige i forslaget. Dette er et interessant funn 
tatt i betraktning at Østlandet er et område hvor i stort grad benyttes utvidet jakttid på elg. 
Funnet kan imidlertid gjenspeile at en del av de spurte jegerne på Østlandet bor i større byer, 
og ikke ser behov for utvidet elgjakttid for egen del.  

Elgjegere og småviltjegere 
Spørreundersøkelsen viser at 27 prosent av småvilt- og rådyrjegere har fått beskjed om at det 
ikke er mulig å få kjøpt jaktkort for småvilt eller rådyr i den perioden elg- eller hjortejakt 
pågår. Syv av ti jegere svarte at de aldri har opplevd at elg- eller hjortejegere har bedt 
småviltjegerne om å holde seg unna terrenget deres. Fjorten prosent av småviltjegerne opplevd 
dette selv, og videre fått beskjed om at de ikke fikk jakte småvilt i framtida dersom de ikke 
fulgte denne oppfordringen. Dette utgjør totalt 1,5 prosent av jegerne. Undersøkelsen viser 
også at lang jakttid på hjort har ført til få konflikter. Vi vet ikke om dette også vil bli tilfelle 
hvis det innføres lang elgjakttid.  
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Frykt, bortvisning og konflikter 
Av utmarksbrukerne føler 81 prosent seg trygge under jaktsesongen for elg eller hjort. Seks av 
ti utmarksbrukerne bruker utmarka like mye når det er jakt på elg og hjort. Blant de som 
bruker utmarka mindre enn ellers, vet vi ikke om dette skyldes årstiden eller om det er fordi 
det foregår jakt.  
 
Syv av ti utmarksbrukere opplever svært liten grad av fysiske hindringer grunnet elg- eller 
hjortejakt. Seks prosent sier at de i større grad opplever fysiske hindringer, og for jegere 
opplever tre prosent det samme. 
 
Det er en svak tendens til at utmarksbrukere føler seg tryggere ved bruk av utmarka mens 
elgjakt pågår i løpet av den tiden som har gått fra 2002 til 2015. 
 
Tabellen under oppsummerer hva ulike brukergrupper mener om jakttid på elg 25.09. - 23.12. 

Tallene kommer fra TNS Gallup sin spørreundersøkelse blant jegere og andre utmarksbrukere.  

Meninger om elgjakt 25.09. - 23.12. Enig Uenig Ingen mening 

Utmarksbrukere som ikke er jegere  41 % 26 % 33 % 

Jegere som bare jakter småvilt 40 % 37 % 23 % 

Jegere som bare jakter storvilt 48 % 39 % 13 % 

Jegere som jakter både stor- og småvilt 56 % 33 % 11 % 

 

Oppsummering  
Relativt få elg felles i utvidet jakttid sammenlignet med ordinær jakttid, og det er ingen 
holdepunkt for at jakt under brunsten har vesentlig negativ betydning for elgbestandene. Alle 
spurte brukergrupper er mer enige enn uenige i at jakttid på elg skal være 25.09. - 23.12, men 
lang elgjakt kan øke konfliktnivået med andre brukergrupper av utmarka. Det er ønskelig å ta 
hensyn til småviltjegere, friluftslivutøvere og reindriftsutøvere, og samtidig øke rekrutteringen 
av hjorteviltjegere. Elg skal kunne utnyttes som en nærtingsressurs, samtidig som den ikke skal 
forårsake uakseptable skader for andre, enten det er skogbruk, jordbruk eller trafikk. Det er 
ønskelig med en jakttidsforskrift som bidrar til lik behandling av kommuner som ligger i ulike 
fylker ved søknad om innskrenkning eller utvidelse av jakttid. Dagens løsning er for 
ressurskrevende for fylkeskommunene og ny løsning må kreve langt mindre ressurser.  

Forslag til jakttid på elg og forslag til bestemmelser om endring av 

jaktslutt og jaktstart for elg og hjort perioden 2017-2022 
Ett enkelt forslag til jakttid på elg løser ikke alle utfordringer og kan ikke imøtekomme alle 
ønsker og behov. Vi hører derfor på to ulike alternativer for jakttid på elg i perioden 2017-2022. 
Begge alternativene har fordeler og ulemper. Knyttet til de to foreslåtte alternativene for 
jakttid på elg følger to ulike forsalg til ordning for innskrenking og utvidelse av jakttid på elg og 
hjort. 
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Delegering av myndighet til Fylkeskommunen  
Det foreslås at fylkeskommunen beholder myndigheten til fastsette forskrift om utvidet eller 
innskrenket jakttid. Dette for å ivareta likebehandling og forutsigbarhet for brukerne ettersom 
en kan forvente større variasjon i praksis om dette legges til et lavere ledd med flere aktører. 
Erfaringer fra dagens system viser at det er vanskelig å få til en enhetlig praksis for utvidelse av 
jakt. Det foreslås derfor å forskriftsfeste at nærliggende kommuner må sees i sammenheng for 
å minimere ulik behandling. 

Innskrenkning av hensyn til andre utmarksbrukere 
For å minimere konflikter mellom hjorteviltjegere og andre utmarksbrukere, herunder 
småviltjegere, friluftslivutøvere og reindriftsutøvere, foreslås det at myndighet til å fastsette 
forskrift om endret jaktstart eller jaktslutt for elg og/eller hjort legges til fylkeskommunen. 
Dette skjer enten via søknad fra kommunen eller etter fylkeskommunens eget initiativ. Et godt 
alternativ er frivillige ordninger som avbøter konflikter i stedet for å innskrenke jakttiden 
gjennom forskrift. 

Utvidelse av elgjakt av hensyn til bestand eller næring  
Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen fastsette forskrift om utvidet jakttid på elg av 
bestandsmessige eller næringsmessige hensyn, og etter nærmere vilkår og retningslinjer. 

Oversiktlige jakttider 
For å få mest mulig oversiktlige jakttider foreslås det bestemte datoer det er mulig å endre 
jaktstart eller jaktslutt til.  

Areal som omfattes av utvidelse eller innskrenking 
Vi forslår at en endring av starttidspunkt eller avslutningstidspunkt skal gjelde hele kommunen. 
Jakttiden skal slik være lett å forholde seg til for alle parter som benytter utmarka, dette vil 
forenkle saksbehandlingen. 

Rapporteringskrav 
Det foreslås krav til rapportering via www.settogskutt.no ved alternativet om utvidelse av 
jakttid. Dette for at forvaltningen med flere skal kunne evaluere jakttidsutvidelsen, og få gi et 
bedre grunnlag for behandling av framtidige søknader. Pålegg om rapportering via 
www.settogskutt.no, gjøres av fylkeskommunen med hjemmel i forskrift om forvaltning av 
hjortevilt § 32. 

Grenseoverskridende vald 
For å løse utfordringen med flere jakttider i vald som strekker seg over to eller flere 
kommuner, foreslår vi at det er jakttiden i den kommunen der den største andelen av det 
tellende areal ligger som skal gjelde. Dette gjelder kun hvis ikke annet bestemmes av 
fylkeskommunen.  

Foreslår å fjerne fylkeskommunens muligheten til å tillate jakt i januar 
Dagens regelverk tillater at jakttiden for elg og/eller hort kan bli utvidet ut januar hvis 
skadegjørende trekkende bestander medfører dokumenterte beiteskader. Noen få kommuner 
har fått utvidet elg- og hjortejakta ut januar. Basert på datofestede fellinger i 
Hjorteviltregisteret, felles tilnærmet ingen hjort eller elg i denne perioden (med unntak av 
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Løten). Det er imidlertid ikke alle fellinger som er datofestet. Det foreslåes derfor å ta bort 
fylkeskommunens myndighet til etter søknad å fastsette utvidet jakttid i januar. 

Ingen forlengelse i forkant av sentral jakttid 
Forlengelse av jakttiden i forkant av sentral jakttid forslås ikke for verken elg, hjort, villrein 
eller rådyr. Dette har flere grunner, blant annet hensynet til andre utmarksbrukere.  

Gjeldende jakttid for elg 
I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt Finnmark,  
Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker: 25.09. - 31.10. 
Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok 01.09. - 30.09. 
 
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og  
Rogaland fylker 10.09. - 15.11. 
 
Oppland fylke 25.09. - 31.10. 
Unntatt: Lunner kommune 05.10. - 31.10. 
 
Telemark fylke 25.09. - 31.10. 
Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, Porsgrunn, Skien,  
Nome, Bamble, Kragerø, samt Drangedal unntatt Tørdal etter  
den gamle soknegrensa, og Bø unntatt den del av kommunen  
som ligger sør og vest for Bøelva 05.10. - 31.10. 
 
Buskerud fylke 25.09. - 31.10. 
Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen,  
Øvre Eiker og Nedre Eiker 05.10. - 31.10. 
 
Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker 05.10. - 31.10. 
 
Hedmark fylke 25.09. - 31.10. 
Unntatt: Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal,  
Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum vest for Glomma,  
Stange, Løten, Hamar og Ringsaker 05.10. - 31.10. 
 
Vest-Agder fylke 25.09. - 31.10. 
Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen,  
Vennesla, Marnardal, Audnedal, Mandal, Lindesnes,  
Lyngdal, Farsund og Flekkefjord 05.10. - 31.10. 
 
Aust-Agder fylke 25.09. - 31.10. 
Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei,  
Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes,  
Lillesand, Evje og Hornnes, øst for Otra og Iveland 05.10. - 31.10. 
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Ingen endring i helgefredning i Nordmarka ved Oslo 
Ingen av de foreslåtte endringene i bestemmelsene for jaktstart, jaktslutt eller 
fylkeskommunens adgang til å endre jakttidene vil føre til endring fra dagens bestemmelser 
som forbyr elgjakt i følgende områder i Oslo, Akershus og Buskerud fylker: Asker, Bærum, Hole, 
Lørenskog, den delen av Lier kommune som ligger øst for riksveg 285 og Holsfjorden og den 
delen av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot 
Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for V. Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Ø. 
Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-L. og St. Gørja til Manntjern og St. Svarttjern i kommunegrensen 
mot Nittedal. Disse bestemmelsene er ikke på høring denne gang. 
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Forslag til endring: 

Alternativ 1, kort elgjakt med mulighet for innskrenking i forkant og utvidelse i bakkant:  

I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt* 25.09. – 31.10. 
Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok 01.09. – 30.09. 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 2.) 
 
Endring i bestemmelser vedrørende delegert myndighet til fylkeskommunen: 
Delegering av myndighet 
2. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen:  

a) Fastsette forskrift om utvidet jakttid på elg, etter søknad fra kommunen, når det 
foreligger særlige bestands- eller næringsmessige behov. 

b) Fastsette forskrift om innskrenket jakttid på elg og/eller hjort, etter søknad fra 
kommunen, av hensyn til andre brukere av utmarka. 

 
Innskrenking og utvidelse av jakttid for elg og hjort 
Fylkeskommunen kan endre jaktslutt for elg til 30.11. eller 23.12. grunnet 
bestandsmessige behov. Det skal fremgå av søknaden hvilke hensyn som ønskes ivaretatt, 
og utvidet jakttid kan kun gis under følgende forutsetninger: 

− Det er konflikt i forhold til jordbruk, skogbruk eller trafikk, og  
− Utvidelsen er ikke til hinder for annen jakt og friluftslivsutøvelse, og 
− Det foreligger klare planer for bestandsreduksjon. 

Fylkeskommunen kan endre jaktslutt for elg til 30.11. eller 23.12. grunnet 
næringsmessige behov under følgende forutsetninger: 

− Rettighetshavere har betydelig inntekt fra elgjakt i den utvidede jaktperioden, 
og eventuelt fra tjenester knyttet til elgjakt, eller det dokumenteres klare planer 
for dette, og 

− Utvidelsen er ikke til hinder for annen jakt og friluftslivsutøvelse, og  
− Det tilrettelegges slik at flere jegere får tilgang til elgjakt. 

Fylkeskommunen kan, av hensyn til andre brukere av utmarka, endre startdato for jakt på 
elg og/eller hjort til 05.10. under følgende forutsetninger: 

− Kommunen har store arealer med viktighet for nærfriluftsliv, eller 
− Det tillates ikke annen jakt og annen friluftslivsutøvelse i store deler av 

jaktterrenget for elg eller hjort. 
 

Forskrift om endret jaktstart og/eller endret jaktslutt skal alltid gjelde hele kommunen. 
Fylkeskommunen må påse at nærliggende kommuner vurderes i sammenheng. 
 
I forskrift om utvidet jakttid, skal fylkeskommunen pålegge rapportering via 
www.settogskutt.no.  
Ved mangelfull rapportering i to påfølgende år, skal fylkeskommunen oppheve forskriften. 
Hvis utvidet jakttid fører til utestengning av andre brukergrupper, kan fylkeskommunen 
oppheve forskriften.  
Ved innskrenkning av jakttid som berører vald som ligger i flere kommuner, gjelder 
jakttiden i den kommunen der den største andelen av det tellende areal ligger, hvis ikke 
annet er bestemt av fylkeskommunen. 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 3.) 

*De fire vestlandsfylkene er tiltenkt samme jakttid som majoriteten av landet, også 

om høringen viser at det ikke er tilslutning til forslaget over. 
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Forslag til endring:  
Alternativ 2, lang elgjakt med mulighet for innskrenking i forkant og bakkant:  

I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt* 25.09. – 23.12. 
Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok 01.09. – 23.12. 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 2.) 
 
Endring i bestemmelser vedrørende delegert myndighet til fylkeskommunen: 
2. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen:  

Fastsette forskrift om innskrenket jakttid på elg og/eller hjort etter søknad fra 
kommunen eller av eget initiativ, av hensyn til andre brukere av utmarka. 

 
Innskrenking av jakttid for elg og hjort 
Fylkeskommunen kan endre startdato for jakt på elg og/eller hjort til 05.10, og/eller 
endre sluttdato for jakt på elg og/eller hjort til 31. oktober eller 30.11. under følgende 
forutsetninger: 

- Kommunen har store arealer med viktighet for nærfriluftsliv, eller 
- Det tillates ikke annen jakt og annen friluftslivsutøvelse i store deler av jaktterrenget 

for elg eller hjort, eller 
- Kommunen domineres av arealer med stor viktighet for reindriftsnæring i 

jaktperioden. 
 

Forskrift om endret jaktstart og/eller endret jaktslutt skal alltid gjelde hele kommunen. 
Fylkeskommunen må påse at nærliggende kommuner vurderes i sammenheng. 
 Ved innskrenkning av jakttid som berører vald som ligger i flere kommuner, gjelder 
jakttiden i den kommunen der den største andelen av det tellende areal ligger, hvis ikke 
annet er bestemt av fylkeskommunen. 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 3.) 

*De fire vestlandsfylkene er tiltenkt samme jakttid som majoriteten av landet, også 

om høringen viser at det ikke er tilslutning til forslaget over. 

 

Endringer i § 3. vil for ikke for noen av alternativer føre til at ordlyden for kanadagås og 

stripegås i dagens punkt 2. under § 3. i «Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg 

og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017», endres i 

«Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. 

april 2017 til og med 31. mars 2022». 
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Fugl 

Storskarv  
I Europa hekker to underarter av storskarv, Phalacrocorax carbo carbo (carbo)og Phalacrocorax 

carbo sinensis (sinensis). I Norge hadde vi tidligere bare carbo som hekket fra Midt-Norge og 
nordover. Den sørligste kjente kolonien med carbo etablerte seg i 2005 på Orskjære i Averøy 
kommune i Møre og Romsdal.  

Underart carbo 
Bestanden av carbo har minsket fra toppåret i 1995 da bestanden i Norskehavet var på 45 000 
par til under 15 000 par i 2013. Dette tilsvarer en nedgang på om lag 67 % på 20 år. I samme 
periode har bestanden i Barentshavet vokst fra 1995 fram til 2005 og har siden blitt omtrent 
halvert tilbake til 1995-nivå. Samlet bestandsestimatet for underarten carbo var i 2013 på 
19 000 par. Carbo er på verdensbasis langt mer fåtallig enn sinensis. Norge har 41 % av den 
europeiske bestanden av underarten carbo og må betraktes som en norsk ansvarsart. Det er 
ikke ønskelig med en økt beskatning av denne underarten noe som reflekteres i forslag om 
endringer i jakttid.  
 
De fleste skarvene fra Finnmark overvintrer i Troms og sørover til Trøndelag, men noen flyr 
over land til Østersjøen mot svenske og danske kystområder. Fugler fra Nordland tilbringer 
vinteren på kysten fra Nordland og sørover til Skagerrak og Kattegat. Storskarver fra Trøndelag 
overvintrer også sør for hekkeområdet, til dels sammen med fugler fra Nordland.  
 
Samlet sett er bestandstrendene for bestandene av underarten carbo slik at vi ønsker å unngå 
for hard beskatning. Vi ser derfor behov for å legge til rette for forsiktig beskatning av disse 
bestandene.  

Underart sinensis 
Underarten sinensis, som også kalles mellomskarv, etablerte seg ved Orrevatnet i Rogaland i 
1996 og på Øra ved Fredrikstad i Østfold først i 1997 og har siden hatt en nærmest lineær vekst 
fra 90-tallet og frem til i dag. Bestanden teller nå ca. 2500 par, fordelt på 14 kolonier. Dette er 
spesielt markant i Vest-Agder (34 % årlig siden 2002), hvor mellomskarv er under innvandring og 
i kraftig vekst. Hekkebestanden av mellomskarv har på denne strekningen sannsynligvis ligget 
ganske stabilt på 2000 par i perioden 2008 – 2010. Den største kolonien med mellomskarv er i 
Øra naturreservat i Østfold og teller ca. 800 par.  
 
Mange mellomskarver trekker om vinteren sørover til kontinentet; noen få helt til Middelhavet. 
Storskarven (carbo) kan trekke over land både høst og vår. Gjenfunn av ringmerkede storskarv 
tyder på at i tillegg til norske fugler, overvintrer både fugl fra Sverige og Danmark i den norske 
delen av Skagerrak. I følge data fra Lista fuglestasjon øker antall storskarv fra slutten av august 
(21.08-30. 08) og når toppen midt i september.  
 
Økende bestand av sinensis gjorde at vi utvidet jakttiden for storskarv i kystfylkene fra og med 
Rogaland til og med Østfold i perioden 21.08. - 23.12. fra og med 1. april 2012 i 
ferskvannslokaliteter. Denne utvidelsen hadde til hensikt å legge til rette for mer beskatning av 
underarten sinensis.  
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Figuren over viser oversikt over bestandsutvikling av storskarv fra 1980 til 2013 oppdelt i 

havområder. Hentet fra NINA Rapport 1151.  

Gjeldende jakttid for storskarv 
All Storskarv 
Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor:  01.10. - 30.11. 
 
Ungfugl med hvit buk  
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, 
Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa 01.10. - 30.11. 
 
I ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold,  
Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland fylker:  21.08. – 23.12. 

Forslag til endring: 

Det innføres kvoter på storskarv pålydende 2 skarv per jeger per døgn (jf. § 9 i viltloven som 
gir hjemmel til kvotebegrensning) begrunnet i at underarten carbo har en negativ 
bestandsutvikling i Norskehavet og at deler av denne bestanden overvintrer i 
Nordsjøen/Skagerrak der den blander seg med mellomskarv. 
 
I ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Oppland 
Telemark, Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland fylker:  
 10.08 – 23.12. 
 
(utvidelse av område som inkluderer ferskvannslokaliteter i Hordaland og Oppland og 
utvidelse av jakttiden for underarten sinensis fra 21.08 til 10.08) 
 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 2.) 
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Kortnebbgås 
Regjeringen har gjennom «Meld. St. 31 (2014 – 2015) Garden som ressurs – marknaden som 

mål.» gitt følgende signaler knyttet til grågås:  
 

…For artane grågås og kortnebbgås vil ei meir dynamisk jakttid kunne dempe skadegjersla ved 

beiting, i tillegg til å danne grunnlag for sal av jaktopplevingar. I hovudsak vil dette gjelde jakt 

om våren, før gjæsene tek til med hekkinga.  

 
Kortnebbgåsa er fra 2014 omfattet av en internasjonal forvaltningsplan som blant annet har 
som mål å dempe veksten i bestanden og regulere denne innenfor ett bestandsmål på 60 000 
individer. Bare i løpet av de to siste årene er bestanden, i samarbeid med i første rekke 
Danmark, redusert med ca. 10 000 fugler gjennom jakt. Den trekker til fastlandet fra Svalbard i 
september, flest fra midten av september og utover i oktober.  
 
I forhold til regjeringens ønske om jakt på kortnebbgås om våren anser vi samarbeidet med 
Danmark som et bedre virkemiddel. Vi hører derfor ikke på endringer som bryter med 
omforente virkemidler i den internasjonale forvaltningsplanen.  
 
Vi hører derfor på en endring i tidspunktet for jaktstart fra 10.08. til 01.09. slik at dette 
sammenfaller med den faktiske tiden da kortnebbgås ankommer fastlandet. I forhold til norske 
forpliktelser for Danmark i forvaltningsplanen er det også ønskelig å avslutte jakten 15.11. Slik 
får vi en mer presis forvaltning av arten gjennom tidlig rapportering til danske viltmyndigheter 
før jakten tiltar der. Dette forebygger feilskyting av sædgås og tundragås, arter som oftest 
opptrer i Norge fra november og utover.  

Gjeldende jakttid for kortnebbgås: 
Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08. - 23.12. 
  
I Finnmark fylke er arten fredet  
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08. - 23.12. 
 
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32,  
fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke 10.09. - 23.12. 
 

Forslag til endring: 

Hele landet (unntatt Finnmark). 01.09. – 15.11. 
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32,  
fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke 10.09. – 15.11. 
 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 2.) 
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Grågås 

Grågåsa kommer tilbake til Norge betydelig tidligere nå enn for 30-40 år siden, den legger egg 
tidligere og trekker sørover svært tidlig om høsten. Endringene kan skyldes en eller flere av 
følgende faktorer: 

− Klimaendringer som gjør det mulig med tidligere hekkestart. 

− Lokale endringer i naturlig næring: ålegraset forsvant flere steder etter 1980. 

− Reaksjoner på jakt – skremt tidligere sørover eller mulig jaktseleksjon? 

− Mindre jakt i andre land som vi deler bestanden med.  

Vårjakt 
Regjeringen har gjennom «Meld. St. 31 (2014 – 2015) Garden som ressurs – marknaden som 

mål.» gitt følgende signaler knyttet til grågås:  
 
…For artane grågås og kortnebbgås vil ei meir dynamisk jakttid kunne dempe skadegjersla ved 

beiting, i tillegg til å danne grunnlag for sal av jaktopplevingar. I hovudsak vil dette gjelde 

jakt om våren, før gjæsene tek til med hekkinga.  

 
Vårjakt på grågås vil måtte foregå i områder som er viktige for flere andre arter som er sårbare 
for forstyrrelser i dette tidsrommet. Vår faglige vurdering tilsier ikke at det åpnes for jakt på 
grågås i denne perioden og vi påpeker at akutte skadesituasjoner på våren best løses gjennom 
målrettet skadefelling etter gjeldende bestemmelser på dette området. 

Tidlig jaktstart 
I henhold til gjeldende forskrift om jakt- og fangsttider har fylkesmannen myndighet til å åpne 
for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en lokal 
forvaltningsplan. En slik tidlig jaktstart er begrunnet ut fra følgende intensjoner: 

− Begrense skadeomfanget på dyrket mark. 
− Regulere bestanden ved å øke jaktuttaket ved 

- at jakta kan foregå over en lengre periode før gjessene trekker sørover. 
- å felle flere ikke-hekkende gjess. 

 
For tidlig jaktstart kan være et problem i forhold til grågåsas fjærutvikling. Tidlig jaktstart kan 
dessuten ødelegge jakta for mange jegere siden svært lite gås kommer inn i aktuelle 
jaktområder ved jaktstart. Dette kan føre til: 

− Dårlig jaktutbytte for mange jegere. 
− Lavt jaktuttak, og da vil ikke jakta fungere som bestandsregulerende tiltak på samme 

måte som den var tiltenkt. 
− At det er få jegere ute når grågåsa kommer inn på dyrket mark. Jakta vil ikke da 

fungere fullt ut som et skadebegrensende tiltak, ved at gjessene jages vekk fra dyrket 
mark. 

− Stort jakttrykk i det gjessene er på vei til å trekke inn mot dyrket mark. Noe som kan 
bety at de unngår områder med jakt, der de ikke har fått noe tid til å gjøre seg kjent 
med jaktfrie friområder. Dette kan bety mindre skade der og da, noe som isolert sett 
kan være ønsket fra enkeltbønders side. Sannsynligvis fører dette imidlertid til at 
gjessene finner andre beiteområder og kan gjør tilsvarende mer skade der. 

 

I løpet av siste jakttidperiode er det ikke påvist tidligere høsttrekk for grågås. Det er derfor 
ikke grunnlag for å fremskynde jaktstart for perioden 2017-2022. 
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Døgnregulering 
Ved åpning av tidlig jaktstart fra fylkesmannen kan det i dag foregå morgenjakt i tidsrommet 
kl. 24.00 - 10.00. Fylkesmannen kan fastsette kortere tid innen dette tidsrommet. 
 
Det har i løpet av inneværende jakttidsperiode kommet ønske om å kunne velge mellom 
morgenjakt og kveldsjakt i tidligjakten som fylkesmannen kan åpne for. Miljødirektoratet hører 
derfor på et forslag der fylkesmannen ut fra lokale ønsker og behov, kan fastsette enten 
morgenjakt innenfor tidsrammen 24.00-10.00 eller kveldsjakt innenfor tidsrammen 16.00-22.00.  

Finnmark 
I dagens forskrift om jakt- og fangsttider er det geografiske begrensninger i jakta på grågås i 
Finnmark for å verne dverggås. Dverggåsa er i dag en av de mest trua fugleartene i Norge. 
Arten har også status som kritisk truet i Norsk rødliste for arter 2010, en status som ble 
opprettholdt i Norsk rødliste for arter 2015. 
 
Det har i løpet av tiden som har gått siden siste jakttidshøring kommet henvendelser om at 
dagens avgrensning i Finnmark er for restriktiv i forhold til de områdene dverggåsa faktisk 
bruker, særlig fra jegermiljøet i Alta. Avinor ønsker også utvidelse av jaktområdet til å omfatte 
områdene ved Alta lufthavn. Direktoratet utvidet jaktområde for grågås i Finnmark under 
forrige jakttidsperiode for å øke jaktmulighetene i fylket. Forekomst av dverggås i området gir 
etter vårt skjønn ikke grunnlag for å inkludere strandområdene ved munningen av Altaelva. 
 
For Alta lufthavn vil en dispensasjon etter forskriften § 7 være et bedre og mer målrettet tiltak. 
Vi vil også se på andre skadeforebyggende løsninger i samråd med Avinor. Altamunningen er 
også ett av våre IBA områder (Important bird areas) og vi som miljømyndighet vil vurdere dette 
området mer i helhet. 

 
Kart over jaktområde (skravert) for grågås Finnmark som foreslått for perioden 2017-2022  
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Gjeldende jakttid for grågås 
Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor: 10.08. - 23.12. 
 
I Finnmark fylke er jakt kun tillatt i ytre fjordstrøk og kyst med følgende 
avgrensning: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdene 
vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nord for en  
rett linje fra Børselv til Olderfjord. Videre nord for E6 fra Olderfjord i  
Porsanger til Rafsbotn i Alta og videre langs sjøen til Laukvik. Deretter en rett  
linje til E6 på Isnestoften. Videre nord for E6 fra Isnestoften til grense Troms  
fylke og nordover langs fylkesgrensen: 21.08. - 23.12. 
 
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner: 21.08. - 23.12. 
 
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen 
til og med Vest-Agder fylke: 10.09. - 23.12. 
 

Forslag til endring: 

Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det 
foreligger en lokal forvaltningsplan. I denne perioden kan fylkesmannen fastsette 
døgnregulering enten i tidsrommet kl. 24.00–10.00 eller 16.00-22.00 etter lokale forhold. 
 
(Forslaget medfører endring i forskrift i jakt- og fangsttider § 3. punkt 1) 

Havelle 
Den norske hekkebestanden er tidligere vurdert til å være på 5 000-10 000 par. Kunnskap om 
endringer i hekkebestand for havella i Norge mangler. Vi ser ingen grunn til at utviklingen i den 
norske hekkebestanden skiller seg fra den Nord-Europa. Går vi ut fra moderat bestandsnedgang 
er norsk hekkebestand i dag på 3 000 - 7 000 par. 
 
Det rapporteres bestandsnedgang i hele Nord-Europa. Nedgangen i Østersjøen er på mer enn 65 
% mellom 1993-1995 og 2007-2009. Nedgangen i den i den norske vinterbestand i perioden 1980-
2011 er på 59 %.  
 
Overvåking av overvintrende sjøfugl langs norskekysten viser en årlig nedgang i vinterbestanden 
på ca. 2,8 % pr. år i perioden 1980-2011 eller omlag 25 % for den siste 12-års perioden (S. H. 
Lorentsen, personlig kommunikasjon, februar 2016). Wetlands International rapporterer også 
om minskende bestand i Nordvest-Europa i perioden 2000-2010. I arbeidet med den nye rødlista 
for 2015, legges det følgelig til grunn en bestandsnedgang i Norge på mer enn 10 % siste 12 år, 
og arten plasseres da i kategorien Nær truet (NT) etter kriteriet C1 (< 20 000 reproduserende 
individ og > 10 % bestandsnedgang siste 3 generasjoner).  
 
Betydelig bestandsnedgang i den vest-europeiske bestanden betyr at den fortsetter å være i 
rødlistekategorien Nær truet (NT). Det er stor nedgang i antall overvintrende individer i 
Østersjøen. Arten er listet som Sårbar (VU) på globalt nivå (IUCN 2014) og fikk sin egen 
internasjonale handlingsplan i 2015. Den er oppført som sterkt truet (EN) på svensk rødliste. 
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Gjeldende jakttid for havelle 
Hele landet: 10.09. – 23.12. 
 

Forslag til endring: 

Med bakgrunn i mangeårig tilbakegang både i Norge og i Europa tas havelle ut av listen over 
jaktbare arter i perioden 2017-2022. 
 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 2.) 

Svartand 
Svartand står på Norsk rødliste for arter 2010, den videreføres som Nær truet (NT) i 2015. 
Begrunnelsen for dette er artens langvarige tilbakegang. I følge kriteriedokumentasjonen til 
Norsk rødliste har denne vært markant i Sør-Norge. Det er ikke dokumentert at jakt er årsak til 
artens tilbakegang, men det kan ikke utelukkes at den fåtallige norske hekkebestanden berøres 
av jakta. Hekkebestanden ble tidligere anslått til 1000 – 5000 par. Den er nå anslått til å være 
mellom 635 og 1255 par. Bestandsutviklingen for overvintrende svartand i Østfold er negativ i 
perioden 1980-2011 (nedgang på 3,16 % per år) og i perioden 2002-2011 (nedgang på 5,43 % per 
år). 
 
I gjennomsnitt felles det 2300 svartender i året for perioden 2005/2006-2014/2015, flest i 
Østfold (80 %). Dette er nok for en stor del svenske fugler. Bestanden i Sverige har økt markant 
de siste 30 årene og ble i 2012 estimert til å være på 6 100 par. Den finske bestanden ble i 2011 
vurdert som stabil på 1000-2000 par. Svartand klassifiserer til rødlistekategori sårbar (VU) etter 
kriteriet C1 (mer enn 10 % bestandsnedgang siste 12 år og bestand < 10 000 individer). 
Rødlistestatusen nedgraderes imidlertid fra sårbar (VU) til NT (nær truet) på grunn av 
bestandssituasjonen i våre naboland.  

Gjeldende jakttid for svartand 
Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark,  
Aust-Agder og Vest-Agder: 10.09. – 23.12. 
 

Forslag til endring: 

Vi hører på et forslag der vi kun bevarer jakt av svartand i Østfold fylke med bakgrunn i at vi 
antar at dette i stor grad er snakk om svenske fugler som tilhører en bestand i vekst. Vi 
stopper jakta i øvrige fylker med bakgrunn i at vi ønsker redusert jakt på en fåtallig norsk 
bestand i nedgang.  
Østfold 10.09. – 23.12. 
 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 2.). 
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Ærfugl 

Bestanden på fastlandet var i 2014 beregnet til å være på 87 000 par. Svalbardbestanden på 
ytterligere 17 000 par, tilhører en annen underart, borealis. Ærfugl overvåkes på ti lokaliteter i 
SEAPOP. Den siste tiårsperioden (2005-2015) er det registrert bestandsnedgang på seks av 
lokalitetene. Data fra «Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl» indikerer en nedgang 
på mellom 15-30 % for den siste 15-års perioden. Bestanden i Skagerrak og Nordsjøen vokste 
fram mot 2005, men har i minsket siden. Ærfugl har fått status som nær truet (NT) på norsk 
rødliste for 2015. Fra 2015 er den også oppført på den svenske rødlisten som sårbar (VU) fordi 
den der har hatt en kraftig bestandsnedgang. Den oppført som sårbar (VU) på den europeiske 
rødlista og ble i tillegg oppført som nær truet (NT) på den globale rødlista fra 2015.  
 
Det har i gjennomsnitt blitt felt i underkant av 10 000 individer per år de e siste ti 
jaktsesongene i Norge. Det er åpnet for jakt bare i fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud, 
Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. De fleste ærfuglene felles i Østfold.  
 
Flytellinger av hekkebestanden i Skagerrak viser en nedgang i perioden 2004-2014 på 5,3% per 
år. Det er imidlertid forskjeller mellom fylker. Nedgangen i Østfold er på 6,3 % per år og i Vest-
Agder er nedgang i bestanden på 8,4 % per år.  
 
Det er ikke kjent hvilken betydning jakta kan ha hatt for nedgangen i bestanden, men 
jaktstatistikken tilsier til tross for bestandsnedgangen et stabilt uttak. Vi mangler sikre data på 
hvilke delbestander som beskattes i Norge. Om det stort sett felles lokale fugler eller fugler 
som kommer fra andre hekkeområder vites ikke. Ringmerkingsdata antyder at det i hovedsak 
felles norske fugler fra områdene det jaktes i, men med innslag av tyske, finske, svenske og 
britiske fugler. Danske ærfugler synes ifølge ringmerkingsdataene å holde seg i dansk farvann. 
Det er imidlertid en del usikkerhetsmomenter knyttet til analyse av ringmerkingsmateriale og 
forhold som kan påvirke utbredelsen av gjenfunnene slik at man ikke uten videre vet hvor 
representative gjenfunnsdataene er for den reelle utbredelsen.  
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Figuren over viser oversikt over bestandsutvikling av ærfugl fra 1980 til 2013 oppdelt i 

havområder. Hentet fra NINA Rapport 1151. 

 

Gjeldende jakttid på ærfugl: 
Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker 01.10 – 30.11. 
 

Forslag til endring:  

Vi ønsker å høre på to alternativer. Det ene utelukker ikke det andre.  
 
Alt 1: Vi hører på et forslag der vi innskrenker området det er åpnet for jakt og stopper 
jakten i Vest-Agder med bakgrunn i langvarig nedgang i hekkebestanden. 
Dvs.: Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder fylker 01.10. – 30.11. 
 
Alt 2: Med bakgrunn i bestandsnedgang både i Norge og i våre naboland ønsker vi å redusere 
uttaket av ærfugl. Siden hunnfugl er mer utsatt for predasjon foreslår vi å innføre en 
kjønnsdifferensiert døgnkvote på inntil tre hanner eller én hunn med stopp i jakta når én 
hunn er felt (jf. § 9 i viltloven som gir hjemmel til kvotebegrensning). 
 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 2.) 
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Gråmåke 
Bestanden av gråmåke ble i 2014 estimert til 72 000 par. Den er redusert med 30 % i Nordsjøen 
og Skagerrak og med 72 % i Barentshavet (Troms og Finnmark) i perioden 1988-2013. Det 
mangler imidlertid overvåkingsdata fra Norskehavet, hvor storparten av bestanden hekker 
(42 000 par (1983) mot til sammen 30 500 par (1988) i Nordsjøen/Skagerrak og Barentshavet). 
Datamangelen har holdt gjort at det ikke har vært grunnlag for å rødliste arten. Ettersom 
bestanden i Norskehavet ikke har blitt talt siden 1983 hersker det stor usikkerhet om 
bestandsstatus der. I Sverige har forverret bestandssituasjon for gråmåke endret status på 
rødlista fra 2015. Der har den fått endret kategori fra nær truet (NT) fra 2010 til sårbar (VU) i 
2015. 
 
Jaktstatistikken skiller ikke mellom måkeartene. Ettersom gråmåke er mer tallrik enn svartbak 
utgjør trolig gråmåke majoriteten av skutte måker i jaktstatistikken etter 2012. Fellingstallene 
for måker har falt fra ca. 20 000 fugler i jaktsesongen 2004/05 til ca. 6500 fugler i 2014/2015. 
Noe av forklaringen er antagelig at fiskemåke etter jakttidsrevideringen i 2012 ikke lenger har 
jakttid.  

 
Figuren over viser oversikt over bestandsutvikling av gråmåke fra 1980 til 2013 oppdelt i 

havområder. Hentet fra NINA Rapport 1151.  
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Gjeldende jakttid på gråmåke:  
Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor: 21.08-28./29.02. 
 
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder 
fylke. 10.09. – 28/29.02.  
 

Forslag til endring: 

Grunnet bestandsnedgang både i Barentshavet og Nordsjøen og Skagerrak og uviss, men 
sannsynligvis negativ bestandssituasjon i Norskehavet tas gråmåke ut av listen over jaktbare 
arter i perioden 2017-2022. 
 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 2.) 

Svartbak 
Bestanden av svartbak ble i 2014 estimert til 43 000 par også her med den antatt største 
andelen i Norskehavet. Men som for gråmåke er det ikke gjort noen totaltelling av svartbak i 
Norskehavet siden 1980-tallet og tallet er derfor usikkert. Bestanden i Nordsjøen og Skagerrak 
har hatt en nedadgående trend siden slutten av 1990-tallet. Tilsvarende trend er også påvist i 
Barentshavsregionen. Bestandsnedgangen har ikke vært så stor at svartbak er oppført på norsk 
rødliste 2015.  
 
Norsk bestand av svartbak utgjør 36 % av den europeiske bestanden og den er derfor norsk 
ansvarsart. Den europeiske bestanden utgjør kun 120 000 par.  
 
Jaktstatistikken skiller ikke mellom måkeartene, men da svartbaken er langt sjeldnere enn 
gråmåken, er det trolig at skutte måker hovedsakelig gråmåker etter 2012. Avskytningen av 
store måker har minsket fra ca. 20 000 fugler i jaktsesongen 2004/05, til ca. 6 500 fugler i siste 
jaktsesong 2014/15. Fiskemåke ble tatt bort som jaktbar art etter jakttidsrevideringen i 2012 
og kan ha bidratt det markerte fallet i uttaket av måkefugl i de siste årene.  
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Figuren over viser oversikt over bestandsutvikling av svartbak fra 1980 til 2013 oppdelt i 

havområder. Hentet fra NINA Rapport 1151. 

Gjeldende jakttid på svartbak:  
Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor: 21.08. - 28./29.02. 
 
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder 
fylke. 10.09. – 28./29.02.  
 

Forslag til endring: 

Grunnet bestandsnedgang både i Barentshavet og Nordsjøen og Skagerrak og uviss, men 
sannsynlig negativ bestandssituasjon i Norskehavet tas svartbak ut av listen over jaktbare 
arter i perioden 2017-2022. 
 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 2.) 
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Lirype og fjellrype 
Lirypa og fjellrypa er, og vil trolig fortsatt være, noen av de viktigste jaktobjekter for norske 
jegerne. Begge artene havnet i kategorien NT – nær truet i den siste rødlistevurderingen fra 
2015. Bakgrunnen for denne vurderingen er en beregnet bestandsnedgang på mer enn 30 % i 
løpet av de tre siste generasjoner. Tilsvarende er det registrerte jaktuttaket redusert med mer 
enn 50 % i løpet av det siste ti-året. Det felles fortsatt rundt 100 000 individer av ryper hvert 
år, og jakt alene anses ikke som den største årsaken til bestandsnedgangen, selv om jakt og 
predasjon er hovedfaktorene i den årlige dødeligheten hos ungfugl og voksenfugl. 
 
Rypejakt er i dag i det alt vesentligste en rekreasjonsjakt, og det som høstes konsumeres i all 
hovedsak av jegerne selv i lag med venner og familie.  
 

 
Figuren over viser antall felte ryper på landsbasis fra sesongene 2000/01 til 2014/15 (Kilde: 

SSB) 

 
De siste årene har det vært flere «dårlige» rypeår mange steder i landet. Det har resultert i at 
mange rettighetshavere har innført til dels strenge kvotereguleringer, samt større avkortninger 
av jaktsesongen. Miljødirektoratet registrerer det sterke engasjementet blant rettighetshavere 
som ønsker å bidra til en ansvarlig og langsiktig forvaltning av rype. Samtidig vet vi at jakta kun 
er en av mange faktorer bak tilbakegang i rypebestandene i Norge. Men når bestandene blir 
lave blir rypebestandene mer sårbare for annen dødelighets som jakt. 
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Figuren over viser antall skutte liryper fra sesongen 2000/01 til 2014/15 for de seks fylkene 

hvor totalt antall skutte liryper er høyest. (Kilde: SSB). 

 
Når både fjellrype og lirype i 2015 kom inn på rødlista, og fjellrype i tillegg er en ansvarsart for 
Norge, med opptil 50 % av europeisk bestand, må jakttida vurderes grundig. Et av de 
tilbakevendende tema er hvorvidt det skal være anledning til å jakte ryper om vinteren, noe 
som i stor grad vil beskatte de individer som har størst sjanse for å være en del av 
hekkebestanden påfølgende vår. Store deler av landet er nå inne i en situasjon med lav 
voksenfuglbestand og lav kyllingproduksjon. Vi mener derfor at jaktuttaket på vinteren kan 
komme i tillegg til naturlig vinterdødelighet og forsterke denne og gi reduserte hekkebestander. 
 
Undersøkelser gjennomført på ryper og annen hønsefugl viser at den naturlige dødeligheten, 
inklusive predasjon, er størst blant kyllinger og unge fugler. Dette innebærer at hvert enkelt 
individ blir mer verdifullt for bestanden jo lenger utover i jaktsesongen en kommer. Dagens 
jakttid på ryper starter 10.09. i hele landet, og varer til og med 28./29.02. til Tysfjord i 
Nordland, og til 15.03. fra Tysfjord og nordover. Dersom en velger å høste ryper mot slutten av 
jaktsesongen kan en felle langt færre fugl enn tidlig i sesongen og ha samme hekkebestand 
påfølgende vår. I år med dårlig produksjon er de rypene som felles om vinteren enda viktigere 
for å bygge opp bestanden. Dette innebærer med andre ord at uttak av et antall ryper om 
vinteren har større effekt enn tilsvarende antall i uttak på høsten. Det er uten betydning for 
bestanden om dette uttaket skjer via jakt eller fangst. Den tradisjonelle snarefangsten har i 
dag liten eller ingen betydning i næringsmessig sammenheng, men er en kulturbærende 
tradisjon flere steder. I et bestandsmessig perspektiv må videreføring av slike tradisjoner veies 
opp mot behovet for tiltak for en langsiktig bevaring av enkelte arter. 
 
Selv om Miljødirektoratet fortsatt har tillit til at jegere og rettighetshavere ønsker å ta et 
ansvar for en langsiktig og bærekraftig forvaltning av lirype og fjellrype, ønsker vi likevel å høre 
på følgende begrensninger: 
 
I eksisterende jakttidsforskrift, § 5, er det adgang til snarefangst etter ryper i tidsrommet fra 
og med 01.11. ut jakttiden i en rekke nærmere spesifiserte kommuner i hele landet. 
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Direktoratet ønsker å høre på en innkorting av tiden det kan fangstes på slik at denne 
sammenfaller med avslutning av jakta, 23.12. i hele landet. Vi hører på en eventuell fortsatt 
differensiering der det fortsatt åpnes for snarefangst på rype inntil 28./29. – 02., nord for 
Tysfjorden. Bakgrunnen for denne avgrensingen er at snarefangst har en særstilling i nord og at 
bestandsutviklingen synes noe mindre dramatisk i disse områdene. Vi ser det ikke som rimelig å 
fortsette alminnelig jakt noe sted etter 23.12. Det er i dag krav om at snarefangst varsles og 
rapporteres til kommunen. Vi vil vurderer om dette materialet skal rapporteres inn til Statistisk 
Sentralbyrå av kommunene slik at det kan gi et bedre beslutningsgrunnlag ved framtidige 
jakttidshøringer. 

Gjeldende jakttid for lirype og fjellrype samt bestemmelser om snarefangst av 

rype: 
Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor: 10.09. – 28./29.02. 
 
Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og  
Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune  
som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. – 15.03. 
 
Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av jakttiden for 
ryper i følgende kommuner: 
Fylke Kommune 
Oppland Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Øyer, Etnedal, Øystre Slidre og 

Vang 
Telemark Hjartdal, Seljord, Fyresdal, Tokke, Vinje og Tinn 
Aust-Agder Bygland, Valle og Bykle 
Vest-Agder Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal 
Rogaland Bjerkreim, Forsand, Hjelmeland, Gjesdal og Suldal 
Hordaland Odda, Eidfjord, Voss, Vaksdal og Kvam 
Møre og Romsdal Rauma, Norddal og Stordal 
Sør-Trøndelag Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal og Oppdal 
Nord-Trøndelag Verdal, Steinkjer, Snåsa, Lierne, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, 

Høylandet og Meråker 
Nordland Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Beiarn, Brønnøy, Steigen, Sørfold, 

Øksnes, Evenes, Tysfjord og Narvik 
Troms Bjarkøy, Ibestad, Tranøy, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 

Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, 
Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Skånland, Lavangen og Gratangen 

Finnmark Alle kommuner unntatt Vardø 
 

Forslag til endring: 

Hele landet 10.09. – 23.12. 
Snarefangst i de kommuner det er tillatt med de unntak som er  
nevnt under 01.11. – 23.12. 
Snarefangst i de kommunene i Nordland, Troms og Finnmark som  
ligger nord for Tysfjorden i Nordland 01.11. – 28./29.02. 
 
(Forslaget medfører endring i forskrift og jakt- og fangsttider §§ 2. og 5) 
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Svarttrost og måltrost 
Mange jegere anser at trost er lite høstingsverdige viltarter, andre jegergrupper har imidlertid 
relativt stort fokus på denne gruppen vilt. Både svarttrost og måltrost har stabile bestander i 
Norge. Begge artene felles i betydelig omfang i forbindelse med skadefelling knyttet til ulik 
landbruksproduksjon, under henvisning til forskrift om felling av viltarter som gjør skade 
(skadefellingsforskriften). På bakgrunn av sterke og stabile bestander av disse artene ønsker 
direktoratet å høre på å åpne for jakt på dem.  
 

Forslag til endring: 

Det foreslås å åpne for jakt på svarttrost og måltrost. 
Hele landet 10.08. – 23.12. 
 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 2.) 
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Fremmede arter 

Vaskebjørn 
Vaskebjørn (Procyon lotor) er naturlig hjemmehørende i Nord- og Mellom-Amerika og er en 
utpreget alteter, med en effekt på stedegen fauna som likner mårhundens. I motsetning til 
mårhund er vaskebjørn en god klatrer. Vaskebjørn er bærer av rundormen Baylisascaris 

procyonis, som er potensielt farlig for andre arter av fugler og pattedyr, herunder også 
menneske.  
 
Vaskebjørn ble introdusert til Tyskland i 1927, og senere til flere lokaliteter på 1930-tallet. 
Arten har siden spredt seg til store deler av Tyskland og flere land i Europa, herunder også i 
Danmark. Det er imidlertid ikke kjent om de funn som er gjort i Danmark stammer fra ulovlig 
dyrehold eller om det er individer som har vandret inn sørfra. Transport av arter over grensene 
er en pågående utfordring og det rapporteres om flere funn i Sverige, og også i Norge har vi 
avdekkete ulovlig import av arten vaskebjørn. Det er stor trafikk av reisende til og fra 
kontinentet både med bil og båt og grensekontrollene er ikke tilstrekkelige til å avdekke forsøk 
på ulovlig innførsel.  
 
Ved fastsettelse av jakttider som går inn i yngletiden for introduserte viltarter oppstår det et 
etisk dilemma mellom hensyn til enkeltindivider og den skade introduserte arter har potensiale 
for å påføre økosystemene på lengre sikt. I de fleste tilfeller har vi ikke muligheter for å 
vurdere hvilke effekter innføring av en ny art har, fordi det ikke er mulig å forutsi summen av 
direkte og indirekte effekter på stedegne arter. I slike tilfeller mener Miljødirektoratet at føre-
var-prinsippet må legges til grunn ved valg av forvaltningsstrategi. Det vil si at nødvendige 
tiltak for å hindre etablering og spredning eller å begrense bestandene av fremmede arter kan 
komme til å måtte overskygge dyreetiske hensyn som yngletidsfredning.  
 
Prinsippet om fredning i yngletiden står sterkt i norsk viltforvaltning og skal opprettholdes så 
vidt mulig. For flere introduserte arter og potensielt forekommende arter i norsk natur som er 
uønsket er tidsaspektet viktig i forhold til uttak. Det er derfor Miljødirektoratets syn at behovet 
for et umiddelbart uttak for å motvirke skader på norsk natur ikke skal være hindret av 
manglende muligheter.  
 

Forslag til endring: 

Det foreslås å åpne for jakt på Vaskebjørn: 
Hele landet 01.04. - 31.03. 
 
(Forslaget medfører endring i forskrift om jakt- og fangsttider § 2.). 
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