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Strategi og forskrift
Villrein og Samfunn
Overvåking
Hjorteviltregisteret
Informasjonssentre
Driftsplan
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Hensikten med rapporten
Gi Direktoratet for naturforvaltning (DN)
et grunnlag ved utformingen av en
moderne forvaltning av elg, hjort, rådyr
og villrein mot 2015, dvs ved
moderniseringen av hjorteviltstrategien,
forskriftene og videreutviklingen av
Hjorteviltregisteret.

Metode og opplegg
•
•
•
•

Intervjuer
Innspill på spesielt avgrensede tema
Gjennomlesning av utkast til rapport
Rapport (levert DN 20. mars 2009)
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Antall felte elg, hjort, rådyr og villrein i Norge 1889 - 2007

Elg-, hjort-, rådyr- og
villreinressursene i Norge
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Høstbestandene før jakt:
Elg: 140.000 – 150.000
Hjort: 150.000
Rådyr: 150.000 – 200.000
Villrein: 35.000
Sum alle fire arter:
475.000 – 535.000
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Kunnskapsbasert forvaltning (1)
Faglig arbeidsgruppe
bestående av
forvaltere og forskere
foreslås etablert i
2009. DN oppnevner
gruppen.
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Kunnskapsbasert forvaltning (2)
Arbeidsgruppens mandat:
1.Gjennomgang og oppsummering av status
for den forvaltningsrelaterte biologiske
kunnskapen i løpet av 2010.
2.På bakgrunn av statusen gjennomføre en
analyse av hvilken kunnskap vi snarest
mulig må ha i tillegg til den foreliggende
kunnskapen, for å kunne drive en
bærekraftig og langsiktig forvaltning.

Målsettingen - Tydeliggjøring
• Nasjonal målsetting
• Regional målsetting (fylkesvis
målsetting)
• Kommunens målsetting
• Interkommunal målsetting
• Bestandsplanområdets (valdets)
målsetting
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Skissert prognosering

Prognoser og prognosering
100

• Det foreslås at DN igangsetter arbeid
med å utvikle et moderne, brukervennlig
prognoseverktøy for beregning av
bestandsutviklingen hos hver enkelt av
artene elg, hjort, rådyr og villrein
• Verktøyet bør stå ferdig innen 2015
• Nedsetting av arbeidsgruppe(r)
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Ny Hjorteviltforskrift
• Bever foreslås ut av hjorteviltforskriften
• Forskriften foreslås gitt nytt navn:
Forskrift om forvaltning av elg, hjort, rådyr
og villrein
• Lages en ”Bok”, dvs et nytt utfyllende
rundskriv med blant annet bestemmelser
fra andre forskrifter og bestemmelser og
veiledningsstoff
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Formål (§1)
• Lokal, regional og nasjonal langsiktig og
bærekraftig forvaltning med
næringsmessig, rekreasjonsmessig og
generelt opplevelsesmessig
nyttiggjøring av viltressursene.
• Sikre god velferd og helse hos elg, hjort,
rådyr og villrein.

Virkeområde og definisjoner
(§2)
• Avskytningsavtale: En avtale om rettet
avskytning som inngår som en del av en
godkjent bestandsplan for elg, hjort,
rådyr eller villrein.
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Nytt kapittel 1a
Regioner for elg, hjort og rådyr
(Hjorteviltregioner).

Stammeorientert forvaltning av elg,
hjort og rådyr (ny §3a)
• Forvaltningen av elg, hjort og rådyr bør
være stammeorientert. Viltorganene
skal i sin virksomhet søke å kartlegge
naturlige grenser for stammer av elg,
hjort og rådyr.
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Hjorteviltregioner – samarbeid om
forvaltning av elg, hjort og rådyr (§3b)
• Offentlige hjorteviltregioner (interkommunale)
• 2 eller flere kommuner i samme fylke og/eller
i nabofylket og/eller nabolandet
• Samarbeid og koordinering av forvaltningen
etter en helhetlig målsetting
• Regionutvalget rådgivende overfor den
enkelte kommune
• Vedtekter/ retningslinjer for arbeidet i
hjorteviltregionutvalget
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247 merka elg
> 2,1 mill. GPSposisjoner 2006 – 2010
> 200 observasjoner
fra kalvingstida.
83 registrert døde pr.
dato.
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Nytt kapittel 1 b
Styringsgrupper Vilt og Trafikk
(Fylkesvise samarbeidsgrupper)
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Regionale styringsgrupper
”Vilt og Trafikk” (§3c)
• Etablere regional styringsgruppe ”Vilt og Trafikk” på
fylkesnivå.
• Bidra til gjennomføring av tiltak for reduksjon av
påkjørsler av hjortevilt og annet vilt langs vei og
jernbane.
• Årlig prioritering og fordeling av midler til
gjennomføring av tiltak.
• Kreve handlingsplaner/ tiltaksplaner på kommunalt/
interkommunalt nivå
• Kvalitetssikre tiltak som iverksettes
• Initiere og utvikle tiltak
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Jaktfeltet - sentral enhet
(§§9 og 10)
• I søknaden om godkjenning av vald skal
det legges ved kart som viser jaktfeltene
innenfor valdet (§9)
• Valdansvarlig representant skal melde
fra om eventuelle endringer i jaktfeltets
grenser innen 1. april (§10)

Jaktleder (§10a)
• Et hvert jaktfelt skal ha en jaktleder
• Jaktlederen oppnevnes av jaktlaget
• Jaktlederen opptrer på vegne av jaktlaget
overfor jaktrettshaverne og kommunen i
saker som berører jaktlaget
• Jaktleders navn og adresse og hvilket jaktfelt
jakten skal foregå innenfor rapporteres til
kommunen innen 15. august
• Den enkelte jeger er ansvarlig for sine egne
handlinger under jakten
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Bestandsplan for elg, hjort og
rådyr med fellingstillatelse (§14)
• Kommunen kan godkjenne maksimalt 3årig bestandsplan
• Godkjent bestandsplan skal ligge til
grunn for kommunens årlige vedtak om
fellingskvote
• Bestandsplan også for rådyr
• Avvikle kvotefri jakt på rådyr (§7)
• Veiledende Bestandsplanmaler
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Hjorteviltregisteret – Nasjonal
databank for elg, hjort, rådyr og villrein
(§17b)
• Ivaretakelse av data om elg, hjort, rådyr og villrein
nødvendig i en kunnskaps- og erfaringsbasert
bærekraftig forvaltning
• Rapporter med data samles inn etter pålegg fra
direktoratet, det regionale viltforvaltningsorganet,
kommunen/ villreinnemnda fra jegerne og/eller
jaktrettshaverne
• Direktoratet fastsetter retningslinjer for
Hjorteviltregisteret
• Det er foreslått en rekke ulike tiltakspunkter (17) mot
2015 for å få realisert et slikt modernisert register
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Hjorteviltportal - Etablering
Utvikling og etablering av Hjorteviltportal i DN, jfr. Rovviltportalen.

Elgjegerne, hjortejegerne, rådyrjegerne og villreinjegerne vil være svært sentrale
i arbeidet med rapportering av viktige og omfattende mengder data i et
modernisert Hjorteviltregister mot 2015
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Økt faglig skolering
• Sterkere satsing på studietilbud mer rettet mot
elg, hjort, rådyr og villrein ved en del av
høgskolene og universitetene
• Sterkere faglig satsing på kurs og skolering rettet
mot elg, hjort, rådyr og villrein ved det
eksisterende kompetansemiljøer på kurs og
skolering.
• Styrke ”interne” kurs- og skoleringsopplegg fra
det nasjonale nivå via det regionale nivå og mot
det lokale nivået.
• Styrking og videreutvikling av ”den norske
modellen” for forvaltning av elg, hjort, rådyr og
villrein.
• Ikke oppbygging av nye administrative enheter

Kommunen fortsatt sentral i
forvaltningsarbeidet
• Det faglige arbeidet på kommunenivå
innenfor forvaltningen av elg, hjort
og rådyr må styrkes mot 2015.
• I dag ”C-kommuner”, ”B-kommuner”
og ”A-kommuner”.
• Mål: Bare ”A-kommuner” fra 2015.
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Den regionale hjorteviltforvaltningen (fylkesnivået)
• Sterkere synliggjøring og konkretisering av
arbeidsoppgaver
• Tydeliggjøring som myndighetsutøver, pådriver,
faglig rådgiver, koordinerer og kvalitetssikrer
• Den samlede moderniserte hjorteviltsatsingen
mot 2015 vil på det regionale nivået ha behov for
fast personell tilsvarende minst 1 årsverk. I de
mest omfattende hjorteviltfylkene vil det være
behov for faglig personell en del ut over denne
rammen

Konklusjon
• Dersom forslagene i rapporten
”Moderne hjorteviltforvaltning med ny
virkemiddelbruk mot 2015. Forslag til
moderne strategi for bærekraftig
forvaltning av elg, hjort, rådyr og villrein”
blir iverksatt, vil dette føre til en
betydelig revitalisering og
videreutvikling av
hjorteviltforvaltningen i Norge.
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Og
Det kreves samtidig økt aktivitet og
samarbeid mellom de ulike
forvaltningsnivå og mellom de offentlige
og private aktører i hjorteviltforvaltningen

http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500039264&language=0
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