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Kommunal forvaltning av hjortevilt
Fauske 17. februar 2012
Erik Lund, DN

Nasjonalt resultatmål

«Alle bestander som kan høstes
av planter og dyr i skog skal
være forvaltet økosystembasert
og høstet bærekraftig slik at
artene opptrer i levedyktige
bestander innenfor sitt naturlige
utbredelsesområde innen 2020.»
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Naturmangfoldloven

§ 16. (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

Naturmangfoldloven
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Offentlige beslutninger skal så
langt det er rimelig bygge på:
•
•
•

Vitenskapelig kunnskap om
arter, naturtyper - og effekten
av påvirkninger

• Rimelighet
• Erfaringsbasert kunnskap
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Tilgjengelig på www.dirnat.no
Er distribuert til samtlige
kommuner, fylkeskommuner
og fylkesmenn.

Sentrale utfordringer
• Hvordan sikre alle kommuner og fylker god
og lik tilgang på den beste kunnskap og
kompetanse, og gode forvaltningsverktøy?
• Hvordan øke mulighetene for bedre resultater
gjennom tverrsektorielt samarbeid?
• Hvordan styrke økonomien i
hjorteviltforvaltningen?
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Hovedgrep og «fyrtårn»
• Første hovedgrep: Den gode samfunnsdialogen
• Etablere en nasjonal, tverrsektoriell hjorteviltpolitikk med
miljømål
• Styrke samfunnsaksepten og øke rekrutteringen
• Færre viltpåkjørsler

• Andre hovedgrep: De dyktige aktørene
• Styrket veiledning, økt formidling og implementering av
resultater fra FoU og overvåking
• Produksjon av kunnskap
• Hjorteviltportalen
• Tredje hovedgrep: Styrket økonomi
• Nye økonomimodeller
• Nyskaping og produktmangfold
• Skogen og hjorteviltet

og forutsigbarhet

Hjorteviltportalen

Visjon:
Alt om hjortevilt på et nettsted
Målsettinger:
Skal være det mest brukte nettstedet for alle med behov for kunnskap
om hjortevilt.
Hjorteviltportalen skal være et overbyggende og samlende nettsted
med informasjon om hjortevilt i Norge.
Skal effektivisere informasjonsflyten.
Lansering medio 2012

www.dirnat.no
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Ny forvaltningsforskrift
Prosessen:
• Høringsbrev datert 3. juni, sendt ut ca 20 juni
• Høringsfrist satt til 1. oktober, men noen var sterkt forsinket
• Mottatt ca 150 uttalelser fra:
• Mer enn 110 kommuner
• 15 fylkeskommuner
• 8 fylkesmenn
• 4 næringsorganisasjoner
• 2 statlige etater
• 17 øvrige, inkl blant annet NJFF.

Vi har et solid underlagsmateriale…..
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Forskriften i kraft fra 15. februar

Bever er ute av forskriften
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§ 1 Formål
Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av
hjortevilt ivaretar bestandenes og leveområdenes
produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en
lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og
rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene.
Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som
fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og
ulemper på andre samfunnsinteresser.

Kommunale mål

§ 3 Mål for forvaltning hjortevilt
Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av
bestandene av elg, hjort, og rådyr der disse artene finnes.
Disse målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om
beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk
og omfanget av viltulykker på veg og bane.
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Interkommunalt samarbeid
§ 4 Interkommunalt samarbeid
To eller flere kommuner bør samarbeide om felles mål for
hjorteviltbestandene når det er hensiktsmessig å samordne
planleggingen over kommunegrenser.
Når det ansees nødvendig for å ivareta bestands- eller
samfunnsmessige hensyn på regionalt nivå kan
fylkeskommunen pålegge kommuner å inngå i et slikt
samarbeid.

Vald

§ 2 (definisjon av vald):
Det geografiske området som kommunen eller villreinnemnda
godkjenner for jakt på arter av hjortevilt.

§ 10 Krav til valdet
Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form
som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltart eller viltarter.
Valdet kan omfatte annet areal enn tellende areal.
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Bestandsplanområde
§ 2 Bestandsplanområde
To eller flere vald i et forpliktende samarbeid, som har
felles målsettinger og bestandsplan for hjorteviltarten(e)
det jaktes på i området.
§ 14 Krav til bestandsplanområde
Alle vald som inngår i bestandsplanområdet skal skriftlig
tilslutte seg en forpliktende samarbeidsavtale om
bestandsforvaltningen. Bestandsplanområdet må
tilfredsstille arealkravet til å få godkjent bestandsplan, jf §
19.

Grenseoverskridende samarbeid
§ 17 Vald og bestandsplanområder over kommune- og fylkesgrenser,
regionalt samarbeid
Kommunene skal stimulere til og legge til rette for samarbeid mellom
jaktrettshavere. Der samarbeidet foregår over kommunegrenser og/ eller
fylkesgrenser, skal kommunene bidra til regional, bestandsrettet
forvaltning ved godkjenning av vald og ved andre former for samarbeid.
Søknad om godkjenning av vald og bestandsplanområder som berører
flere kommuner sendes den kommunen der den største del av det godkjente
areal ligger. Denne kommunen godkjenner og forvalter slike vald og
bestandsplanområder i samsvar med bestemmelser om minsteareal og
jakttid som gjelder i denne kommunen.
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Bestandsplan og fellingstillatelser

fellingstillatelse
for elg og hjort
§Bestandsplan
19 Bestandsplan forog
elg og
hjort
Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5 årig, bestandsplan for et vald eller
et bestandsplanområde godkjent for jakt etter elg og/eller hjort og som disponerer et
areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for
bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytningen i antall, fordelt på alder og
kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf
§ 3.
For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i
fellingskvoten årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan
foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som
valgfrie dyr.
Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig
uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent
bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller
alder.

Målrettet avskyting
§ 21Målrettet avskytning
Som alternativ til bestemmelsene i §§ 19 og 20 kan kommunen eller
villreinnemnda pålegge målrettet avskytning ved å fordele fellingskvoten på
et bestemt antall av definerte kjønns- og aldersgrupper. Fellingstillatelsen
skal da være utfylt etter følgende alternativer:
For elg:
Kalv (½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), voksne hanndyr (1 ½ år og
eldre).
For hjort:
Kalv (½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og voksne hanndyr
(2 ½ år og eldre).
For villrein:
Kalv (½ år), simle (1 ½ år og eldre), simle/ungdyr (simle 1 ½ år og eldre
eller bukk 1 ½ år), frie dyr.
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§ 23 Kvotefri jakt på rådyr
Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til
kvotefri jakt på rådyr i vald som er større
enn 20 ganger minstearealet, eller minst 10
000 dekar.
Kommunen kan kreve at det foreligger en
avskytingsplan for rådyr før kvotefri jakt
på rådyr tillates.

Obligatorisk bruk av hjorteviltregisteret
§ 24 Hjorteviltregisteret
Kommunene og villreinnemndene skal
benytte Hjorteviltregisteret som verktøy
for å tildele fellingskvoter, rapportere
fellingsresultat og legge inn data fra sett
elg og sett hjort
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§ 26 Klageadgang
Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan
påklages i samsvar med reglene i forvaltningsloven.
Klageinstans for vedtak fattet av kommunen er
fylkesmannen, klageinstans for vedtak fattet av
villreinnemnda er Direktoratet for naturforvaltning og
klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen er
fylkestinget.

§ 30 Overgangsbestemmelser
I forbindelse med innføring av nye krav for godkjenning av
bestandsplaner innføres en overgangsperiode på 5 år, fram
til og med jaktåret 2016/17, slik at planer som allerede er
godkjent etter forskriften fra 2002, kan løpe planperioden
ut.
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Lykke til!
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