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Klage - Fellingstillatelse på hjort i Holmegild - Lundsneset 2019 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Aremark kommune ved Viltnemnda behandlet i sak 13/19 den 5.juni 2019 fellingstillatelse på 
hjort for 2019 for valdet Holmegild – Lundsneset. Melding om vedtak ble sendt via SvarUt den 
12. juni 2019. 
 
Aremark kommune mottok den 12.juni klage fra Holmegild – Lundsneset ved Peder Anker-
Rasch. Vedtaket ble sendt Ole-Fredrik Anker-Rasch, men det er hans sønn Peder som skal stå 
som valdansvarlig. 
 
Peder Anker-Rasch skriver følgende i sin klage: 
 
«Vi mottok i dag hjortekvoten for Holmegild og Lundsneset. Vi har blitt tildelt én voksen bukk 
og er veldig fornøyd med å ha blitt tildelt et voksent dyr. 
 
Riktignok mener vi bestanden tåler felling av ytterligere ett dyr til. Vi har de siste årene sett 
betydelig økning i beiteskader der hjorten oppholder seg, og vi observerer stadig mer hjort i 
forskjellige deler av terrenget. Dette har ført til at beiteskadene har spredd seg over en større 
del av eiendommen. Tidligere var hjorten stort sett konsentrert rundt Holmegild gård, men etter 
hvert som bestanden har skutt fart har beiteskadene spredd seg. 
 
De siste 4‐5 årene har vi hatt hjorten ute på jordet stort sett hver kveld og vi har observert 
mellom 10 og 14 dyr på beite daglig. Dette er kun dyrene som står på jordet på Holmegild. Det 
går også dyr på Haugen Gård og på jordet på Lund. På det meste har vi observert 20 dyr på 
disse jordene til sammen på en kveld. Videre er ikke alle dyrene på jordet, og spesielt de mindre 
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bukkene ser vi kun på viltkameraer. I tillegg slipper hjorten unna ulven i større grad da den 
oppholder seg i mer kupert terreng og vi ser at kalvene klarer seg gjennom høsten og vinteren. 
Etter min oppfatning er bestanden på Holmegild og Lundsneset stor nok til at vi kan ta ut minst 
én kalv i tillegg til en voksen bukk. 
 
Jeg diskuterer gjerne saken men dere, og er tilgjengelig på 994 80 535 hvis dere skulle ha 
spørsmål.» 
 
Det er åpnet for jakt på hjort i Forskrift om adgang til jakt eter elg, hjort og rådyr, Aremark 
kommune, Østfold vedtatt den 11.02.2016 der minstearealet for hjort er fastsatt til 20 000 daa.  
 
I den kommunale målsetningen for hjorteviltforvaltningen for Aremark kommune vedtatt den 
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). 

 
 
Holmegild – Lundsneset hjortevald ble godkjent i Viltnemnda i sak 9/16 og ble oppgitt å være 
på 29 500 daa. 
 
Fellingstillatelsen ble gitt med hjemmel i § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 
Holmegild – Lundsneset ble tildelt 1 – en – voksen bukk for 2019. 

Vurdering 
Hjort er en forholdsvis ny art i kommunen og det er en relativ liten bestand. Ettersom bestanden 
var i vekst vedtok kommunen å åpne for et forsiktig uttak. Dette kommer fram ved at 
minstearealet ble satt til 20 000 daa. I tillegg er det også uttrykt i de kommunale målsetningene 
at bestanden skal holdes på et lavt nivå slik at den ikke påfører uakseptable skader for jord- og 
skogbruket. 
 
Det er åpnet for jakt på hjort i hele kommunen. I de foregående årene er det kun gitt 
fellingstillatelser på kalv og spissbukk for å ha en bærekraftig bestand. For kommunen som 
helhet har en ikke tidligere benyttet seg av § 7 i Hjorteviltforskriften for å få et mindre 
minstearealet. I 2018 ble det gitt totalt 10 fellingstillatelser og det ble skutt 6 dyr. For 2019 har 
det blitt tildelt 12 fellingstillatelser til sammen fordelt på 7 kalver, 2 spissbukker, 1 kolle/hind og 
2 bukker. 
 
Det er på østsiden av Haldenvassdraget og ved Bjørkebekk det er mest tilhold av hjort og det er 
der det er felt dyr. Dette dreier seg om to vald. Et på 121 806 daa og Holmegild – Lundsneset på 
29 500 daa som totalt i år har blitt tildelt 8 fellingstillatelser. Arealet til Holmegild – Lundsneset 
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tilsier ut fra minstearealet en fellingstillatelse og ved bruk av § 7 i Hjorteviltforvaltningen vil de 
ved tildeling av to dyr få et arealgrunnlag på 14 750 daa pr dyr.  
 
Det har vært en liten bestand med vekst de siste årene og fellingstillatelsene har vært gitt ut fra 
en vurdering om å ha en bærekraftig bestand der en tidligere har tildelt dyr etter noe høyere 
arealgrunnlag enn minstearealet. Selv om en har åpnet for jakt, har en spart på 
produksjonsdyrene og gitt fellingstillatelse på kalver og spissbukk. I år har en økt den samlede 
kvota med to dyr, samt gitt fellingstillatelse på 3 voksne dyr. Dette ble gjort ut fra 
tilbakemeldinger om større bestand i dette området. 
 
Årets kvote for Holmegild – Lundsneset ble gitt ut fra minstearealet for hjort. Fravik av 
minstearealet ved bruk av § 7 kan vedtas ut fra en vurdering av valdets bestand og beitetrykk. 
Holmegild – Lundsneset er av de områdene som har størst tetthet av hjort i kommunen, men 
rådmann vurderer også totalbildet av bestanden og det totale uttaket av dyr. Ut fra en samlet 
vurdering av at det har blitt gitt fellingstillatelser på 12 dyr i kommunen og åpnet for å ta ut 
produksjonsdyr, opprettholder rådmannen sitt tidligere vedtak i saken. 
 

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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