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Saksopplysninger 
De siste årene har vi opplevd en økning i antall store rovdyr i Østfold. I tillegg til gaupe, som 
lenge har holdt til i fylket, ser vi nå at ulven er i ferd med å reetablere seg i fylket for øvrig, 
mens Rømskog har hatt ulv siden 1990-tallet. Dette medfører en økende sjanse for konflikter 
mellom husdyrnæringen og store rovdyr. I tilfeller der fredet rovvilt gjør skader i en besetning 
kan det bli snakk om utstedelse av en skadefelling for å ta ut skadegjørende individ. Eventuelle 
fellingstillatelser kan bli gitt til kommunen når Fylkesmannen innvilger fellingstillatelse på ulv, 
gaupe, jerv eller bjørn, og kommunen får ansvaret for å iverksette fellingsforsøket. 
 
Kommunene ser derfor et behov for å etablere et skadefellingslag for store rovdyr og en ser det 
som hensiktsmessig å arbeide for en interkommunal løsning, med et større geografisk 
ansvarsområde. I 2017 ble det søkt Klima og miljødirektoratet om midler til etablering av et 
fellingslag.  Med økende populasjoner av store rovdyr vil også sjansen for påkjørsler øke og 
personene fra skadefellingslaget kan også tenkes å bidra ved eventuelle ettersøk. 
 
Et interkommunalt fellingslag organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid (jf. 
Kommuneloven § 28-1 a, §28 -1 b og | 28-1 e). En vertskommune har ansvaret for 
administrasjon, sekretærfunksjon og drift av fellingslaget. Fellingslaget ledes av en fellingsleder 
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og en jaktleder. I løpet av 2017 – 2018 ble det arbeidet med å få på plass et fellingslag bestående 
av 2-4 personer fra hver av de aktuelle medlemskommunene. I tillegg er det utarbeidet forslag til 
struktur og organisering av et interkommunalt fellingslag for store rovdyr, en samarbeidsavtale, 
oppdragsavtale for mannskaper og timelister. 
 
I dokumentet «Interkommunalt fellingslag for store rovdyr» er struktur og organisering av 
fellingslaget beskrevet og dette er utarbeidet i henhold til krav til administrativt 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven. 
 

Vurdering 
En av målsetningene til fellingslaget er å være profesjonelle og effektive i de ulike prosessene 
som et knyttet til skadefelling av store rovdyr. Dette skal oppnås ved å: 
 

1. Organisere og opprettholde et tett og godt samarbeid mellom kommunene. 
2. Utdanne og følge opp dyktige jegere som skal gjennomføre fellingsforsøk. 
3. Planlegge, tilrettelegge og organisere utdanning, trening og operativ fase. 
4. Gjennomføre fellingsforsøk på en profesjonell, sikker og etisk verdig måte. 
5. Fortløpende evaluere om de ulike aspektene knyttet til betinget skadefelling av store 

rovdyr ivaretas. 

Dette er et viktig arbeid som kontinuerlig må følges opp for at fellingslaget skal fungere etter 
hensikten. Det forutsettes at oppdragstaker forholder seg til de vilkår og krav som settes i 
oppdragsavtalen. 
 
Etablering og opprettholdelse av et dyktig fellingslag krever store menneskelige og noe 
økonomiske ressurser. Skadefellingsforsøk foregår ofte over flere døgn slik at det vil bli snakk 
om en vaktordning med avløsning. Ut fra omfanget av antatte skadefellingstillatelser og bruk av 
ressurser for etablering og drift av fellingslaget vurderes det som hensiktsmessig og økonomisk 
å etablere et interkommunalt lag der hver kommune blir representert for å kunne ivareta 
lokalkunnskap. Arbeidet med å få på plass en avtale har pågått en stund. I den vedlagte 
samarbeidsavtalen er det oppført driftskostnad på kr. 120 000,- der en foreslår at hver kommune 
bevilger kr. 10 000,-. Antall medlemmer i fellingslaget er vurdert på nytt etter at avtale ble 
utformet noe som medfører et lavere driftsbudsjett en tidligere forespeilet. Summen pr. 
kommune tilsier nå et årlig tilskudd på kr. 7 000,-. Ettersom samarbeidsavtalen ikke stemmer 
med hensyn til utgiften sees vedtaket i viltnemnda på som en prinsippavgjørelse om 
medlemskap eller ikke. Vedtak om finansiering vedtas i Kommunestyret. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Aremark viltnemnd anbefaler at kommunestyret godkjenner en samarbeidsavtale om 
interkommunalt fellingslag for store rovdyr og anbefaler at Aremark kommune bevilger midler 
til årlig drift av fellingslaget.  
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Spydeberg kommune 
Landbrukskontoret HSA 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg

Samarbeidsavtale 
Administrativt vertskommunesamarbeid om regionalt fellingslag i Østfold 

 

Kommunalt oppnevnt felllingslag for store rovdyr skal bistå ved felling, betinget skadefelling 
og ettersøk av store rovdyr. Fellingstillatelsen blir gitt til kommunen når Fylkesmannen 
innvilger fellingstillatelse på ulv, gaupe, jerv eller bjørn, og kommunen får ansvar for å 
iverksette fellingsforsøket. Denne samarbeidsavtalen er opprettet mellom kommunene, 
heretter kalt samarbeidskommune, og Spydeberg kommune, heretter kalt vertskommune, for 
å sikre at kommunene har en samarbeidsavtale som grunnlag for at vi kan ha et operativt 
fellingslag. 

Avtalens innhold 
Til grunn for vertskommunesamarbeidet skal det foreligge en skriftlig samarbeidsavtale. 
Kommuneloven § 28 e fastsetter nærmere krav til hva en slik avtale skal inneholde. Avtalen 
må som et minimum inneholde bestemmelser om: 

 Deltakere og hvem som er vertskommune 
 Hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen 
 Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet 
 Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen 
 Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen 
 Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet 
 Annet som etter lov krever avtale. 

1 Deltakere 
Avtalen gjelder for følgende deltakerkommuner: 

Kommune Representant 
Hobøl - 
Spydeberg  
Askim  
Trøgstad - 
Eidsberg  
Skiptvet Lars Agnalt 
Våler Sven O. Martinsen 
Rakkestad Knut Østby 
Aremark Ann Kristin Halvorsrud 
Marker Ann Kristin Halvorsrud 
Halden Torbjørn Fosser 
Sarpsborg - 

 

Vertskommune er Spydeberg kommune ved landbrukskontoret for Hobøl, Spydeberg og 
Askim (HSA), Indre Østfold kommune fra 2020. 

2 Oppgaver 
Vertskommunen har administrativt ansvar for daglig drift (beredskap) og operativ virksomhet 
for fellingslaget. Kommunenes representanter underrettes om vedtak som treffes i 
vertskommunen. Vertskommunen utarbeider oppdragsavtaler som gjelder for deltakere i det 
interkommunale fellingslaget, og utbetaler lønn og godtgjørelse. 
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Spydeberg kommune 
Landbrukskontoret HSA 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg

3 Avgjørelsesmyndighet 
Når en samarbeidskommune delegerer myndighet til vertskommunen, innebærer dette ikke 
at førstnevnte kommune gir fra seg eller overfører myndigheten. Samarbeidskommunen kan 
som utgangspunkt når som helst trekke den delegerte myndigheten tilbake og/eller utøve 
myndigheten selv. Folkevalgte organer i vertskommunen kan imidlertid ikke instruere om 
hvordan en sak skal løses eller omgjøre vedtak som treffes i vertskommunen på vegne av en 
samarbeidskommune. 

Vertskommunen gis avgjørelsesmyndighet til å treffe beslutninger som angår følgende: 

1. Økonomiske prioriteringer innenfor vedtatt budsjett og bevilgninger fra Fylkesmannen 
2. Søknad om betinget skadefelling 
3. Inngåelse, endringer og oppsigelse av oppdragsavtaler 
4. Rapportering til Fylkesmannen 
5. Roller i fellingslaget 

4 Økonomisk oppgjør 
Det økonomiske oppgjøret gjenspeiler den årlige driftskostnaden i første driftsår for 
fellingslaget. 

Utgiftspost Kostnad 
Fellingsleder 20.000 
Jaktleder 20.000 
Ammunisjon 25.000 
Kurs/kompetansehevende 40.000 
Tiltakspott 15.000 
SUM 120.000 
SUM per kommune 10.000 

 

Bruk av internt godkjent hund godtgjøres med en timesats på 55 kr. 

Klima- og miljødepartementet sin sats for godtgjøring av mannskaper i det interkommunale 
fellingslaget er 1.600 kr/døgn. I tillegg godtgjøres bompengeavgifter og reiseutgifter etter 
statens satser. 

10.000 kr per kommune overføres vertskommunen xx.xx.201x til kontonr.:  

5 Uttreden og avvikling 
Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene. Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 måned. 
Ved endringer i det økonomiske oppgjøret eller grunnlaget for satser fra Fylkesmannen eller 
statens satser for godtgjørelse kan det bli nødvendig å revidere samarbeidsavtalen. 

 

Deltakerkommune                                           Vertskommune 

Sted:____________________                          Sted:____________________ 

Dato:_______________                                    Dato:_______________ 

Signatur:_________________________          Signatur:_________________________
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Spydeberg kommune 
Landbrukskontoret HSA 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

 

 

Interkommunalt fellingslag for store rovdyr 
 

Struktur og organisering av interkommunalt fellingslag i Hobøl, Spydeberg, Askim, 

Trøgstad, Eidsberg, Skiptvet, Våler, Rakkestad, Marker, Aremark, Halden & Sarpsborg 
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Spydeberg kommune 
Landbrukskontoret HSA 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

 

Innledning 
Interkommunalt fellingslag organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid (jf. 

Kommuneloven § 28-1 a., §28-1 b. og § 28-1 e.). En vertskommune har ansvar for 

administrasjon, sekretærfunksjon og drift av fellingslaget. Fellingslaget ledes av en 

fellingsleder og en jaktleder. Fellingsleder har blant annet ansvar for administrasjon og 

media. Jaktleder har ansvar for at fellingslaget skal være best mulig forberedt til å 

gjennomføre fellingsforsøk, og gjennomføringen av disse. Under fellingsforsøk utpeker 

jaktleder en nestleder fra den aktuelle kommunen fellingsforsøket skjer i. 

Dette dokumentet inneholder forslag til struktur og organisering av interkommunalt 

fellingslag, samt forslag til samarbeidsavtale og oppdragsavtale. Vedlagt er også timeliste for 

mannskaper i interkommunalt fellingslag for store rovdyr. 

Intensjon og målsetting 
Intensjonen med samarbeidet om fellingslaget er å ha et interkommunalt fellingslag som 

gjennomfører fellingsforsøk av store rovdyr ved innvilget søknad om betinget skadefelling. 

Fellingslaget kan også bistå i ettersøk og andre typer fellingsforsøk av store rovdyr. 

Målsettingen med det interkommunale fellingslaget er å profesjonalisere og effektivisere de 

ulike prosessene knyttet til skadefelling av store rovdyr. Dette skal oppnås ved å: 

1. Organisere og opprettholde et tett og godt samarbeid mellom kommunene. 

2. Utdanne og følge opp dyktige jegere som skal gjennomføre fellingsforsøk. 

3. Planlegge, tilrettelegge og organisere utdanning, trening og operativ fase. 

4. Gjennomføre fellingsforsøk på en profesjonell, sikker og etisk verdig måte. 

5. Fortløpende evaluere om de ulike aspektene knyttet til betinget skadefelling av store 

rovdyr ivaretas.  

Struktur 

 

Samarbeidskommuner

Vertskommune

Fellingsleder Jaktleder

NK

Fellingslag
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Spydeberg kommune 
Landbrukskontoret HSA 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

Samarbeidskommuner 
Samarbeidskommuner per april 2018 med ansvarlige representanter fra 

samarbeidskommunene: 

Kommune Representant 

Hobøl Vegard Aarnes 

Spydeberg Vegard Aarnes 

Askim Vegard Aarnes 

Trøgstad Simen Løken 

Eidsberg Simen Løken 

Skiptvet Lars Agnalt 

Våler Sven O. Martinsen 

Rakkestad Knut Østby 

Aremark Ann Kristin Halvorsrud 

Marker Ann Kristin Halvorsrud 

Halden Torbjørn Fosser 

Sarpsborg  

 

Administrativt vertskommunesamarbeid 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) sier noe om krav til administrativt 

vertskommunesamarbeid: 

§ 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid 

1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) 

at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 

3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget 

selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i 

vertskommunen. 

4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet 

der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3. 

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte 

myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. 

6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har 

samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første 

ledd. 

Vertskommune for vertskommunesamarbeidet om interkommunalt fellingslag blir Spydeberg 

kommune med landbrukskontoret HSA (Hobøl, Spydeberg og Askim) som administrativt 

ansvarlig (Indre Østfold kommune fra 2020). 

Fellingsleder 
Fellingslederen er bindeleddet mellom samarbeidskommunene og fellingslaget, og 

administrativ leder for laget. Under fellingsforsøk har fellingslederen ansvar for 

kommunikasjonen mellom de ulike partene som er involvert i fellingsforsøket. Disse partene 

kan være: 
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Spydeberg kommune 
Landbrukskontoret HSA 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

 

• Husdyreier/grunneier 

• Statens Naturoppsyn (SNO) 

• Fylkesmann 

• Bondelaget/Sau & Geit/Bonde- og Småbrukarlag 

• Media 

• Jaktleder 

• Andre interessenter 

Jaktleder 
Jaktlederen har ansvar for gjennomføringen av fellingsforsøk og skal lede laget under 

fellingsforsøk. Trening og oppfølging av fellingslaget er en viktig del av jaktlederens rolle. Det 

er også viktig at jaktleder greier å skape et profesjonelt og trivelig miljø, slik at fellingslaget 

framstår på en så god måte som mulig utad. Under fellingsforsøk utpeker jaktleder en NK fra 

den aktuelle kommunen fellingsforsøket skjer i. Dette for å sikre at jaktleder kan støtte seg 

på en som har lokalkunnskap god nok for å kunne gjennomføre fellingsforsøket på en 

effektiv måte. Jaktleder rapporterer til fellingsleder. 

Fellingslag 
Fellingslaget skal normalt bestå av 2-4 jegere fra hver kommune. Utdanning, trening og 

oppfølging av laget gjøres ved å hente inn profesjonelle kursholdere og instruktører. Jegerne 

får profesjonell trening og personlig oppfølging med hovedvekt på følgende punkter: 

• Skyting 

• Artskunnskap 

• Bruk av hund 

• Ettersøk 

• Lovverk 

• Ansvar og roller 

Målsetting 2018 
Målsettingen for 2018 må være å få på plass avtalen om vertskommunesamarbeidet. Per 

mars 2018 ser det ikke ut til at vi klarer å ha et operativt skadefellingslag oppe å gå for 

beitesesongen 2018. Likevel kan vi med glede slå fast at vi er godt i gang med et positivt og 

viktig samarbeid. Tilbakemeldingene fra jegerne i fellingslaget er gode, og vi har fått 

konstruktive tilbakemeldinger på hva vi bør ha fokus på i det videre arbeidet.  

Målsettingen for 2018 er å få på plass et interkommunalt fellingslag som er operativt fra og 

med 01.01.2019. 

Årshjul 
Med utgangspunkt i et årshjul prøver vi å skissere progresjonen og de ulike fasene for et 

fellingslag –  kvartalsvis fordelt over et år. Årshjulet som er skissert under er en grafisk 

framstilling av hva som er realistisk å kunne forholde seg til i 2019. Innen utgangen av 2018 

ønsker vi å ha satt et komplett fellingslag, som har gjennomgått grunnutdanning. Dette gjør 

at vi kan være operative fra og med 01.01.2019.  
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Spydeberg kommune 
Landbrukskontoret HSA 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

 

Grunnutdanning 
For at mannskapene i fellingslaget skal ha de samme forutsetningene for å virke i 

fellingslaget utarbeides det en grunnutdanning som skal gi nødvendig opplæring rundt de 

ulike aspektene ved fellingslagets operative virksomhet. Grunnutdanningen skal inneholde 

følgende: 

1. Informasjonskveld 

2. Kurs 

3. Skytetrening 

4. Artskunnskap 

5. Bruk av hund 

6. Ettersøk 

7. Lovverk 

8. Ansvar og roller 

Avtale om vertskommunesamarbeid 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) sier noe om innholdet i 

samarbeidsavtalen om vertskommunesamarbeid: 

§ 28-1 e. Samarbeidsavtalen 

I et administrativt vertskommunesamarbeid er avtalen et forhold mellom vertskommunen og 

den enkelte samarbeidskommunen, selv om vertskommunen har inngått avtale om utførelse 

av de samme oppgavene for flere kommuner. Det er således snakk om bilaterale avtaler 

mellom vertskommunen og den enkelte samarbeidskommune. Vertskommunen kan derfor 

utføre ulike oppgaver for ulike samarbeidskommuner. For vår samarbeidsavtale legges det til 

grunn at innholdet og ordlyden i avtalen skal være tilnærmet lik for alle kommunene. 

1. For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. Avtalen 

vedtas av kommunestyret selv. Endringer i avtalen som gjelder forhold som omtalt i nr. 2 og 

3, skal skje på samme måte. 

2. Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om: 

Hvileperiode
Evaluering og 
planlegging

Beitesesong
Operativ fase

Beitesesong
Operativ fase

Oppkjøring til 
beitesesong

Utdanning og 
skytetrening

Årshjul

4. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

1. kvartal
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Spydeberg kommune 
Landbrukskontoret HSA 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

a) angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen, 

b) hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen, 

c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet, 

d) underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen, 

e) det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen, 

f) nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet, 

g) annet som etter lov krever avtale. 

3. I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner skal vertskommunen orientere 

fylkesmannen om etableringen av samarbeidet. 

Forslag til samarbeidsavtale ligger vedlagt. 

Oppdragsavtale 
En oppdragsavtale er en avtale som inngås mellom mannskaper i fellingslaget og 

vertskommunen. Oppdragsavtalen inneholder blant annet vilkår og krav for deltagelse, 

oppdragets art og andre bestemmelser som etter lov krever avtale.  

Forslag til oppdragsavtale ligger vedlagt. 

Vedlegg  
1. Avtale om vertskommunesamarbeid 

2. Oppdragsavtale for mannskaper i interkommunalt fellingslag for store rovdyr 

3. Timeliste for mannskaper i interkommunalt fellingslag for store rovdyr 
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Spydeberg kommune 
Landbrukskontoret HSA 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

Oppdragsavtale for mannskaper i interkommunalt fellingslag for store rovdyr 
 

Kommunalt oppnevnt fellingslag for store rovdyr skal bistå ved felling, betinget skadefelling 

og ettersøk av store rovdyr. Fellingstillatelsen blir gitt til kommunen når Fylkesmannen 

innvilger fellingstillatelse på ulv, gaupe, jerv eller bjørn, og kommunen får ansvar for å 

iverksette fellingsforsøket. Denne oppdragsavtalen er opprettet mellom frivillige mannskaper, 

heretter kalt oppdragstaker, og Spydeberg kommune (vertskommune), heretter kalt 

oppdragsgiver, for å sikre at kommunene har et operativt fellingslag. 

 

OPPDRAGSGIVER: 

Spydeberg kommune 

Landbrukskontoret HSA 

1820 Spydeberg 

OPPDRAGSTAKER: 

Navn:___________________________________ 

Adresse:_________________________________ 

 

OPPDRAGET 

Oppdragstaker påtar seg å være en del av interkommunalt fellingslag for store rovdyr. 

Oppdragstaker forplikter seg til å på best mulig måte være operativ til å kunne delta i 

fellingsforsøk og ettersøk av store rovdyr gjennom oppdragsperioden. Det er kun på 

anmodning fra oppdragsgiver at mannskapene kan iverksette oppdrag. Dersom mannskap 

på frivillig basis deltar i et fellingsforsøk eller ettersøk har ikke oppdragsgiver noen mulighet 

for, eller plikt til, å godtgjøre dette eller stå ansvarlig for deltakelsen.  

Oppdragstaker må regne med å jobbe selvstendig, men alle oppdrag skal koordineres 

gjennom fellingsleder eller jaktleder. Det er fellingsleder eller jaktleder som skal holde 

kontakt med oppdragsgiver. 

VARIGHET 

Oppdragsavtalen gjelder fra og med xx.xx.2018 – 31.12.2019. Oppdragsavtalen medfører 

ikke rett til nåværende eller framtidig arbeidsforhold i kommunen. Avtalen kan sies opp av 

begge parter med 1 måneds varsel. 

Oppdragsgiver vil, ved evaluering etter endt sesong, vurdere eventuell framtidig deltakelse i 

fellingslaget for oppdragstaker. Delaktighet gjennom sesongen vil her være et av 

hovedkriteriene. 

GODTGJØRELSE 

Det godtgjøres utrykning etter medgått arbeidstid fra utreise til hjemkomst. Timesatsen er 

213 kr per time. 
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Spydeberg kommune 
Landbrukskontoret HSA 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

VILKÅR 

Godtgjøring skjer etter førte timelister på fastsatt skjema for interkommunalt fellingslag for 

store rovdyr, som må leveres fellingsleder snarest etter avsluttet fellingsforsøk eller ettersøk. 

Utbetaling skjer i henhold til kommunens gjeldende frister for utbetaling. 

Den enkelte oppdragstaker er selv ansvarlig for å holde seg innenfor gjeldende økonomiske 

rammer tilknyttet både laget og den enkelte fellingstillatelse. 

Ressursbruk for fellingsforsøk må holdes innenfor tildelt økonomisk ramme fra 

Fylkesmannen. I tilfeller der det oppstår behov for utvidelse, skal kommunen avklare dette 

med Fylkesmannen. Behov for utvidelse av rammen vurderes løpende i dialog mellom 

jaktleder og fellingsleder. 

For øvrig gjelder følgende: 

• Reiseutgifter dekkes etter statens gjeldende satser. 

• Det godtgjøres ammunisjon tilsvarende 100 treningspatroner og 20 jaktpatroner årlig. 

• Oppdragstaker er ikke arbeidstaker, og har ikke rett til ferie og feriepenger (jf. 

ferielovens § 2). 

• Oppdragstaker skal ikke uttale seg offentlig om forhold knyttet til fellingsforsøk eller 

ettersøk. Henvendelser fra media eller andre henvises til fellingsleder eller annen 

oppnevnt person. 

• Oppdragstaker har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens § 13 a-f. 

KRAV 

Oppdragstaker forplikter seg til, og bekrefter herved: 

• Å delta på fastsatte samlinger, møter, kurs og andre arrangement i regi av det 

interkommunale fellingslaget. 

• Å sette seg inn i og å gjøre seg kjent med informasjon distribuert av oppdragsgiver, 

fellingsleder og jaktleder. 

• Å være registrert i Jegerregisteret. 

• Å være registrert som lisensjeger for alle store rovdyr. 

• Å avlegge årlig godkjent skyteprøve for storviltjakt innen frist satt av jaktleder. 

• Å eie egen jaktrifle med kaliber godkjent for storviltjakt. 

• Å eie egen jaktradio og GPS av merke og kvalitet som er godkjent av jaktleder. 

• Å ikke spre informasjon om pågående fellingsforsøk eller ettersøk, herunder bilder, 

video og/eller tekst, i sosiale medier, via MMS eller andre nettbaserte forum. 

Eventuell bildetaking etter endt fellingsforsøk eller ettersøk avklares/godkjennes av 

jaktleder. 

• Å følge jaktleders ordre og instruks. 

• Å ikke være dømt eller siktet eller under etterforskning for brudd på 

naturmangfoldloven, viltloven eller våpenloven, eller forskrifter hjemlet i disse. 

FORSIKRING 

Under oppdraget vil oppdragstaker være omfattet av kommunens ulykkesforsikring. 

Forsikringen gjelder under utførelse av oppdraget og under direkte reise til/fra oppdraget. 

Oppdragstaker står selv ansvarlig for forsikring av personlig utstyr og evt. hund.  
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Spydeberg kommune 
Landbrukskontoret HSA 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

Oppdragsavtalen utstedes i to eksemplarer, og må underskrives av begge parter. Det ene 

eksemplaret returneres til fellingsleder, det andre beholder oppdragstaker selv. 

 

Oppdragsgiver                                                 Oppdragstaker 

Sted:____________________                          Sted:____________________ 

Dato:_______________                                    Dato:_______________ 

Signatur:_________________________          Signatur:_________________________ 
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 Arkiv: K46 

Arkivsaksnr: 2019/287-1 

Saksbehandler:  Ann Kristin Halvorsrud 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 11/19 05.06.2019 

 

Fellingstillatelse på hjort i Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand 2019 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand ble i sak 11/16 godkjent som hjortevald. Valdet består av 
101 eiendommer og er oppgitt å være på til sammen 121 806 daa 
 
I kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune vedtatt 06.02.2018 står 
følgende vedrørende hjort: 
 
2.3 Hjort  
2.3.1 Mål for hjorteforvaltningen 

 Aremark kommune har som mål å ha en bærekraftig bestand av hjort i kommunen.  
 Bestanden skal ha en sunn alders og kjønnsfordeling. 
 Bestanden skal likevel holdes så lav at den ikke påfører uakseptable skader for jord- og 

skogbruk. 
 
2.3.2 Avskytning av hjort 

 For de jaktområdene som ikke er tilknyttet et bestandsplanområde skal fellingstillatelsen 
gis etter § 18 i form av kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og 
voksen hanndyr (2 ½ år og eldre). 

 
 
I Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Aremark kommune, Østfold vedtatt den 
11.02.2016 er minstearealet for hjort fastsatt til 20 000 daa.  
 
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen årlig tildele alders- og kjønnsspesifikke 
fellingstillatelser til alle godkjente vald som ikke har en godkjent bestandsplan.  
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I henhold til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av fellingsretter 
fravike minstearealet ved jakt på elg, hjort 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.  
 
Aremark kommune fikk i løpet av 2018/2019 mange henvendelser om økning i observasjoner av 
hjort i Aremark øst. Det ble også rapportert en del beite på innmarka. På grunn av tørkesommeren 
2018 med lav produksjon av fòr ble hjorten en ekstra belastning. 
 
I vinter ble det gjennomført en registrering av observasjoner av hjort i området. I søndre del av 
Aremark øst ble det til sammen gjort 259 observasjoner i tidsrommet 15. januar til 14. april. 
Disse observasjonen fordelte seg på følgende kategorier av kjønn og alder: 
 
Spissbukk Eldre bukk Kolle Alle kalver Ukjent  Sum 
23 49 74 28 85 259 

 
På et sted ble det på det meste observert 17 ukjente dyr. 

 

Vurdering 
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. Aremark øst 1 og 2, samt Aspestrand er det valdet 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 rådmannen at det 
også i år er riktig å tildele hovedtyngden av fellingstillatelser på kalv og spissbukk (bukk med 
ugreina gevir). Ut fra observasjoner og tilbakemeldinger vil det åpnes for å gi fellingstillatelser på 
voksne dyr i enkelte området.  
 
Aremark øst har mest hjort i kommunen og ut fra en økning i antall tilbakemeldinger i observasjoner 
og belastning i landbruket, mener rådmannen det er riktig å benytte 50 %-regelen i 
Hjorteviltforskriftens § 7 og øker antall fellingstillatelser. Rådmannen foreslå å sette arealgrunnlaget 
til 17 400 daa. Det er tidligere år gitt fellingstillatelse på 5 dyr derav 3 kalver og 2 spissbukk. Ut fra 
en økning i bestanden anbefales det å kunne ta ut produksjonsdyr i dette området uten at det går ut 
over bestandens bærekraft. Rådmannen anbefaler dermed en fellingstillatelse på 3 kalver, 2 
spissbukker, 1 voksen bukk og ei kolle til Aremark 1 og 2, samt Aspestrand. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Valdet 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, 2 spissbukk (bukk med ugreina gevir), 1 
voksen bukk og 1kolle. 
2. Aremark viltnemnd fraviker minstearealet pr. hjort og setter dette til 17 400 daa for valdet i 2019 
med hjemmel i § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 
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 Arkiv: K46 

Arkivsaksnr: 2019/288-1 

Saksbehandler:  Ann Kristin Halvorsrud 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 12/19 05.06.2019 

 

Fellingstillatelse på hjort i Vestfjella 2019 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vestfjella ble i sak 10/16 godkjent som hjortevald. Valdet er oppgitt å være på 60 500 daa. 
 
I kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune vedtatt 06.02.2018 står 
følgende vedrørende hjort: 
 
2.3 Hjort  
2.3.1 Mål for hjorteforvaltningen 

 Aremark kommune har som mål å ha en bærekraftig bestand av hjort i kommunen.  
 Bestanden skal ha en sunn alders og kjønnsfordeling. 
 Bestanden skal likevel holdes så lav at den ikke påfører uakseptable skader for jord- og 

skogbruk. 
 
2.3.2 Avskytning av hjort 

 For de jaktområdene som ikke er tilknyttet et bestandsplanområde skal fellingstillatelsen 
gis etter § 18 i form av kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og 
voksen hanndyr (2 ½ år og eldre). 

 
I Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Aremark kommune, Østfold vedtatt den 
11.02.2016 er minstearealet for hjort fastsatt til 20 000 daa.  
 
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen årlig tildele alders- og kjønnsspesifikke 
fellingstillatelser til alle godkjente vald som ikke har en godkjent bestandsplan.  
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I henhold til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen, ved tildeling av 
fellingsretter, fravike minstearealet ved jakt på elg, hjort 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 
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. Vestfjella er det valdet i kommunen som det er registrert 
færrest 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 rådmannen at det 
også i år er riktig å tildele hovedtyngden av fellingstillatelser på kalv og spissbukk (bukk med 
ugreina gevir). Ut fra observasjoner og tilbakemeldinger vil det åpnes for å gi fellingstillatelser på 
voksne dyr i enkelte området.  
 
Området har minst hjort i kommunen og rådmannen mener det er riktig å benytte 50 %-regelen i 
Hjorteviltforskriftens § 7 å sette arealgrunnlaget til 30 000 daa. Det bør dermed gis en 
fellingstillatelse på 2 kalver til Vestfjella som i 2016, 2017 og 2018. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Vestfjella gis med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 §18 
fellingstillatelse på 2 kalver i 2019.  
 
2. Aremark viltnemnd fraviker minstearealet pr. hjort til 30 000 daa med hjemmel i § 7 i Forskrift 
om forvaltning av hjortevilt 
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 Arkiv: K46 

Arkivsaksnr: 2019/289-1 

Saksbehandler:  Ann Kristin Halvorsrud 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 13/19 05.06.2019 

 

Fellingstillatelse på hjort i Holmegild - Lundsneset 2019 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Holmegild - Lundsneset ble i sak 9/16 godkjent som hjortevald. Valdet er oppgitt å være på 29 
500 daa. 
 
I kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune vedtatt 06.02.2018 står 
følgende vedrørende hjort: 
 
2.3 Hjort  
2.3.1 Mål for hjorteforvaltningen 

 Aremark kommune har som mål å ha en bærekraftig bestand av hjort i kommunen.  
 Bestanden skal ha en sunn alders og kjønnsfordeling. 
 Bestanden skal likevel holdes så lav at den ikke påfører uakseptable skader for jord- og 

skogbruk. 
 
2.3.2 Avskytning av hjort 

 For de jaktområdene som ikke er tilknyttet et bestandsplanområde skal fellingstillatelsen 
gis etter § 18 i form av kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og 
voksen hanndyr (2 ½ år og eldre). 

 
I Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Aremark kommune, Østfold vedtatt den 
11.02.2016 er minstearealet for hjort fastsatt til 20 000 daa.  
 
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen årlig tildele alders- og kjønnsspesifikke 
fellingstillatelser til alle godkjente vald som ikke har en godkjent bestandsplan.  
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I henhold til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av fellingsretter 
fravike minstearealet ved jakt på elg, hjort 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 
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. Holmegild - Lundsneset er det valdet i kommunen som 
har en stasjonær hjortebestand gjennom hele året. 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 rådmannen at det 
også i år er riktig å tildele hovedtyngden av fellingstillatelser på kalv og spissbukk (bukk med 
ugreina gevir). Ut fra observasjoner og tilbakemeldinger vil det åpnes for å gi fellingstillatelser på 
voksne dyr i enkelte området.  
 
Holmegildt – Lundsneset har en stabil hjortebestand gjennom hele året. Ut fra minstearealet kan det 
gis fellingstillatelse på 1 dyr til Holmegild - Lundsneset som i 2016, 2017 og 2018. Tidligere har det 
blitt gitt tillatelse på en kalv, men rådmannen innstiller at det gis fellingstillatelse på en voksen bukk 
for 2019. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Holmegild - Lundsneset gis med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 §18 
fellingstillatelse på 1 voksen bukk i 2019.  
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 Arkiv: K46 

Arkivsaksnr: 2019/290-1 

Saksbehandler:  Ann Kristin Halvorsrud 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 14/19 05.06.2019 

 

Fellingstillatelse på hjort i Kvisler 2019 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvisler ble i sak 13/18 godkjent som hjortevald. Valdet er oppgitt å være på 40 591 daa. 
 
I kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark kommune vedtatt 06.02.2018 står 
følgende vedrørende hjort: 
 
2.3 Hjort  
2.3.1 Mål for hjorteforvaltningen 

 Aremark kommune har som mål å ha en bærekraftig bestand av hjort i kommunen.  
 Bestanden skal ha en sunn alders og kjønnsfordeling. 
 Bestanden skal likevel holdes så lav at den ikke påfører uakseptable skader for jord- og 

skogbruk. 
 
2.3.2 Avskytning av hjort 

 For de jaktområdene som ikke er tilknyttet et bestandsplanområde skal fellingstillatelsen 
gis etter § 18 i form av kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og 
voksen hanndyr (2 ½ år og eldre). 

 
I Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Aremark kommune, Østfold vedtatt den 
11.02.2016 er minstearealet for hjort fastsatt til 20 000 daa.  
 
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen årlig tildele alders- og kjønnsspesifikke 
fellingstillatelser til alle godkjente vald som ikke har en godkjent bestandsplan.  
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I henhold til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen, ved tildeling av 
fellingsretter, fravike minstearealet ved jakt på elg, hjort 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 
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. Bestanden av hjort i Kvisler er noe økende, men har 
mindre med dyr enn på østsiden av vassdraget. 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 rådmannen at det 
også i år er riktig å tildele hovedtyngden av fellingstillatelser på kalv og spissbukk (bukk med 
ugreina gevir). Ut fra observasjoner og tilbakemeldinger vil det åpnes for å gi fellingstillatelser på 
voksne dyr i enkelte området.  
 
Ut fra minstearealet gis det fellingstillatelse på 2 kalver til Kvisler. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kvisler gis med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 12.01.2016 §18 fellingstillatelse 
på 2 kalver for 2019.  
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