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Fylkeskommunens nye 
ansvarsområder

Forvaltning av hjortevilt
18.02..2012
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Nye oppgaver for fylkeskommunen på 

miljøområdet:

• Vannregionmyndighet

• Friluftsliv

• Forvaltning av 

høstbare viltarter og 

innlandsfisk



2

21.02.2012 3

Forvaltning av høstbare viltarter

• Veiledning

• Myndighetsutøvelse (utvidet jakttid)

• Koordinering

• Fordeling av viltfondsmidler

• Utarbeidelse av strategi / regional 

plan for Nordland

21.02.2012 4

Veiledning

• Fremme formålet med 

viltloven.

• Gi myndigheter og 

organisasjoner, bedrifter 

og enkeltpersoner 

bistand, råd og veiledning 

i saker om viltforvaltning.

• Stimulere til at 

kommunene bruker 

Hjorteviltregisteret

• Bidra til å bygge opp 

faglig kompetanse.
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Myndighetsutøvelse

• Myndighet til å utvide jakttida for 

elg fram til 23. desember, ved 

særlige bestands-, forvaltnings-

eller næringsmessige behov.

• Utvide jakttid for elg til 31. 

januar ved trekkende bestander 

som medfører vesentlige 

beiteskader.

• Fylkeskommunen som 

planmyndighet, skal ivareta 

viltets leveområder.

• Bidra til at forvaltningen av 

hjortevilt ivaretar bestandenes 

og leveområdenes produktivitet.
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Vilt/trafikk - en stor utfordring!

• ”sikre at hjortevilt ikke har 

bestandsstørrelser som 

medfører uakseptable 

skader på andre 

samfunnsinteresser”

http://www.stange.kommune.no/getfile.php/Bilder/Stange/Natur/Bryhnitjernet_foto_frank_mo.jpg
http://www.overbye.no/forsider/bilder/avisanordland-2011-01-17_000_00_00_001-large.jpg
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Felte elg 1950 - 2010
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Påkjørt elg på veg 1987 - 2011
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Påkjørt elg på jernbane 1987 - 2011
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Koordinering

• NFK koordinerer og deltar i 

styringsgruppe for arbeid med 

tiltak mot viltulykker på 

jernbanen.

• Behov for tilsvarende 

organisering også for 

kommuner uten jernbane?

• Behov for interkommunale 

samarbeidsorgan
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Fordeling av viltfondsmidler

• Tilskudd til viltformål

• Kartlegging av vilt

• Interkommunal organisering

• Driftsplanarbeid

• FoU

• Organisering og informasjon 

om jakt

• Opplæringsjakt/kursing

• Rekrutteringstiltak

• Andre prioriterte viltformål
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Innhold i regional strategi / regional plan

• Nordlands strategi

Høstingen av levende ressurser skal bygge på kunnskap og ikke føre til at arter eller 
bestander blir utryddet eller truet. Jakt og fangst på høstbare arter skal komme til 
størst mulig nytte i den regionale utviklingen.

• Beskrivelse av dagens tilstand

• Virkninger og bruk

• Satsningsområder

• Utvikling av møteplasser og nettverk

• Kompetanse og stimulering

• Kunnskap

• Bærekraftig forvaltning

• Rekruttering

• Næringsutvikling

• Folkehelse

• Reduserte påkjørsler



7

21.02.2012 13

Forslag til målsettinger

1. Gjennom samarbeid og kontakt med kommuner, frivillige 
organisasjoner og andre aktører skal jakt og innlandsfiske utvikles med 
sikte på å oppnå en forvaltning i samsvar med Nordlands strategien. 

2. I alle regioner skal det være samarbeidsfora for utveksling av 
kompetanse og kunnskapsoverføring.

3. Gjennom kunnskap skal det etableres et godt omdømme for jaktas og 
fiskets samfunnsmessige verdi. 

4. Rekrutteringstiltak må vektlegges for å sikre et nødvendig antall av 
jegere og fritidsfiskere til å høste av en bærekraftig produksjon.

5. Alle kommuner skal ha gode og sunne viltstammer, og forvaltningen av 
vilt og fisk skal bygge på kunnskapsbaserte planer.

6. Utvikle jakt og innlandsfiske som en større del av reiselivsstrategien for 
Nordland.

7. Det skal arbeides for at videreforedling av kjøtt fra hjortedyr kan 
utvikles næringsmessig.

8. Det skal arbeides for at påkjørsler av hjortevilt på vei og bane 
reduseres.
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Spørsmål?


