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Foto: Egill J. Danielsen

Jakttider
Jakt- fiske og utmarksseminar. Nordland 2016. Kari Bjørneraas

Hva er en jaktbar art?

Som jaktbare arter regnes 

alle arter med jakttid

Forskrift om jakt- og 

fangsttider, 2012-2017

Hjortevilt – åpne for jakt
Foto: Reidar Hindrum

Jakttid på småvilt

Artsvis gjennomgang av status for 

 fugler

 pattedyr

 fremmede arter
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Jakt som rekreasjon og regulering 
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Antall felte dyr

Elg Hjort Villrein Rådyr

Jakt som rekreasjon

Foto: Ann Jori Romunstad

Trafikk

Rovdyr

Beite Viltstell
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Foto: Anne Marken Frengen, Lars Gangås, Erling Meisingset, Veterinærinstituttet, NINA og Miljødirektoratet 
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Foto: Anne Marken Frengen, Lars Gangås, Erling Meisingset, Veterinærinstituttet, NINA og Miljødirektoratet 

Hva kan påvirke hjorteviltbestandene?
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Hva kan påvirke hjorteviltbestandene?
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Foto: Egill J. Danielsen

Jakttid 
for elg

www.naturvardsverket.se

Elgjakt i andre land

Jaktstart:

 Nord-Sverige: første mandagen i september

 Resten av Sverige: andre mandag i oktober

 Finland: siste lørdag i september

 Jaktlutt

 Sverige: Sist i februar, eller tidligere om länsstyrelsen bestemmer det

 Finland: 31. desember

Antall felte per år:

 Sverige: ca. 100 000 (183 000 felte elg i 1982)

 Finland: ca. 75 000 

Sentral jakttid i Norge
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Legend

Jaktslutt elg

Slutt etter ordinær jakttid

Utvidet jakttid

15. oktober

10. november

14. november

15. november

20. november

21. november

22. november

30. november

23. desember

31. desember

31. januar

Ordinær jaktslutt

Utvidet jakttid

Myndighet til å utvide jakttid i dag

Fylkeskommunen kan utvide - søknad fra kommunen 

 Bestandsmessige behov

– Uttak av bestemte og mange nok dyr

 Forvaltningsmessige behov

– Trekkdyr: skade- og trafikkproblematikk

 Næringsmessige behovNæringsutvikling
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Utvida jakttid for elg

 Over 180 kommuner 

med utvida jakttid i 

perioden 2012-2017

 Fordelt på 15 fylker

 Ressurskrevende

Utvida jakttid for elg og bestandsregulering

Hvor mange elg felles?

 Sett elg-skjema på datonivå 

– 140 kommuner har registrert felling etter ordinær jakttid i 
2014 

– Ikke alltid samsvar mellom Lovdata og Hjorteviltregisteret 

• mulig at en elg felles etter endt jakttid for elg, for eksempel 
under hjortejakt

• mulig ikke publisert på Lovdata

• mulig oversett i innhenting av data
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Utvida jakttid for elg og bestandsregulering

Hvor mange elg felles?

 Sett elg-skjema på datonivå 

– Data fra kommuner med registrert felling etter ordinær jakttid

– Ikke alltid samsvar mellom Lovdata og Hjorteviltregisteret 

• mulig at en elg felles etter endt jakttid for elg, f.eks. under hjortejakt

• mulig ikke publisert på Lovdata

• mulig oversett i innhenting av data

Utvida jakttid for elg og bestandsregulering

Norge unntatt Vestlandet 2014 2015

Antall kommuner med registrerte jegerdager etter sentral jakttid 106 133

Antall datoregistrerte fellinger 16 007 19 166

Antall registrert felt i utvida jakttid 1628 elg 1392 elg

Prosent felte i utvida jakttid (av datoregistrerte fellinger) 10 % 7 %

Mindre enn 10 % felt i utvida jakttid 42 % 38 %

Mindre enn 20 % felt i utvida jakttid 87 % 74 %

Mer enn 50 %  felt i utvida jakttid 1 % 0 %

106 forskjellige kommuner

gitt minst 50 felte elg i kommunen i løpet av hele jakta
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86 forskjellige kommuner
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47 forskjellige kommuner

Antall felte elg i utvida jakttid 2014

106 forskjellige kommuner

Fellinger i 2015
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Fylke Antall elg felt 

totalt

Antall elg felt med 

kjent dato

Antall elg felt i utvidet 

jakttid

Akershus 1169 81 13

Aust-Agder 702 575 85

Buskerud 2181 1223 170

Hedmark 5313 2479 345

Møre og Romsdal 287 156 47

Nord-Trøndelag 5343 2992 284

Nordland 3650 1147 58

Oppland 3283 1257 75

Sør-Trøndelag 2720 367 17

Telemark 1677 736 100

Troms 1486 344 22

Vest-Agder 611 403 64

Vestfold 314 203 44

Østfold 1135 224 35

Dato for fellinger i Nordland

Beiarn Bodø Grane  Hattfjelldal Meløy Nesna Saltdal Vefsn
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Beiarn Bodø Grane  Hattfjelldal Meløy Nesna Saltdal Vefsn
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Foto: Terje Kolaas, Reidar Hindrum og Erik Lund

Ulike behov og hensyn

Hensynet til andre brukere av utmarka

Spørreundersøkelse om jakttid for elg

 1000 jegere 

 1000 friluftslivsinteresserte som ikke jakter

 4 ulike regioner

 Lignende undersøkelse tidligere



25.04.2016

13

Utmarksbrukere om 25.09.-23.12.

 33 % har ingen mening 

 41 % enig

 26 % uenig

– Mest imot jakt etter 31. oktober

– Mest uenig på Østlandet

Jegere om 25.09.-23.12.

Småviltjegere

 40 % enig – 37 % uenig

– Mest imot jakt etter 31. oktober

Storviltjegere

 48 % enig – 39 % uenig

– Mest imot jakt etter 31. oktober

Foto: Egill J. Danielsen

Jegere om 25.09.-23.12.

Enig / Delvis enig / Delvis uenig /uenig

65 % av de uenige er uenig i jakt etter 31. oktober
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Oppsummering 

Uoversiktlig jaktslutt som krever mye ressurser

Lite fellinger

Hensyn til andre brukergrupper

Høring legges ut på Miljødirektoratet.no

Forskere søker jaktlag

Forskere ønsker kontakt med jaktlag som vil bidra i testing av ny 

registeringsmetodikk for sett elg og sett hjort. 

Jaktlagene som deltar får i oppgave å:

• Registrere sett elg eller sett hjort på ny og gammel måte: det vil si 

med og uten kansellering av dobbeltobservasjoner. 

• Svare på enkle spørsmål om jaktlaget, jaktmetoder og jaktterreng.

• Delta i en til to jaktsesonger.

Send e-post til erling.solberg@nina.no for å melde interesse.

Trafikkdrept elg i Polen, utstoppet til forevigelse. Foto: Erik Lund

Spørsmål?
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Hjorteviltforskrift og skadefelling

Jakt- fiske og utmarksseminar. Nordland 2016. Kari Bjørneraas

Gjennomgang av 

 Hjorteviltforskriften

 ??

 Felling av vilt utenom ordinær jakttid

 (??)

Om hjorteviltforskriften

 Rammer for forvaltning av hjortevilt 

 Høring på mindre enderinger i 2015
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Rådyrbukk på Skatval. Foto: Jo Anders Auran

Innspill fra

 14 kommuner

 14 stat og fylke

 5 villreinnemnder

 13 andre aktører

Foto: Terje Kolaas Foto: Terje Kolaas

Foto: Egill J. DanielsenFoto: Olav StrandFoto: Per Jordhøy

FristerFrister
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Frister
Paragraf Forvaltning av elg, hjort og rådyr Frist

§ 6 Fremme forslag om nytt minsteareal 15. januar

§ 6 Fastsettelse av forskrift om minsteareal 15. mars

Veileder § 33 Rapportering av fallvilt til SSB via Hjorteviltregisteret 31. mars

§ 11 Trekke eiendom ut av godkjent eller omsøkt vald 1. april

§ 16 Tilbaketrekke godkjenning av et vald* 1.april

§ 14 Trekke et vald ut av godkjent bestandsplanområde 1. april

§ 14 Tilbaketrekke godkjenning av bestandsplanområde 1. april

§ 16 Tilbaketrekking av godkjent bestandsplan 1.april

Veileder § 20 Tilbaketrekking av kvotefri jakt på rådyr 1.april

§ 10 Søke om godkjenning av vald 1. mai

§ 11 Melde endringer i valdet til kommunen 1. mai

§ 13 Søke om godkjenning av bestandsplanområde 1. mai

§ 14 Melde endringer i bestandsplanområdet til kommunen 1. mai

§ 15 Søke om godkjenning eller endring av bestandsplan 1. mai

§ 20 Søke om kvotefri jakt på rådyr 1. mai

§ 11 Behandle søknad om vald 15. juni

§ 14 Behandle søknad om bestandsplanområde 15. juni

§ 16 Behandle søknad om bestandsplan for elg eller hjort 15. juni

Veileder § 20 Behandle søknad om kvotefri rådyrjakt 15. juni

Frister 

Forvaltning av elg, hjort og rådyr Frist Høringsforslag

Fremme forslag om nytt minsteareal 15. januar

Fastsettelse av forskrift om minsteareal 15. mars

Trekke eiendom ut av godkjent eller omsøkt vald 1. april 15. april

Trekke et vald ut av godkjent bestandsplanområde 1. april 15. april

Melde endringer i valdet til kommunen 1. mai

Søke om godkjenning eller endring av bestandsplan 1. mai

Søke om kvotefri jakt på rådyr 1. mai

Frister

Forvaltning av elg, hjort og rådyr Frist Høringsforslag

Fremme forslag om nytt minsteareal 15. januar

Fastsettelse av forskrift om minsteareal 15. mars 1. april

Trekke eiendom ut av godkjent eller omsøkt vald 1. april

Trekke et vald ut av godkjent bestandsplanområde 1. april

Melde endringer i valdet til kommunen 1. mai

Søke om godkjenning eller endring av bestandsplan 1. mai

Søke om kvotefri jakt på rådyr 1. mai
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Frister

Forvaltning av elg, hjort og rådyr Frist Høringsforslag

Fremme forslag om nytt minsteareal 15. januar 1. januar

Fastsettelse av forskrift om minsteareal 15. mars

Trekke eiendom ut av godkjent eller omsøkt vald 1. april

Trekke et vald ut av godkjent bestandsplanområde 1. april

Melde endringer i valdet til kommunen 1. mai

Søke om godkjenning eller endring av bestandsplan 1. mai

Søke om kvotefri jakt på rådyr 1. mai

Frister

Forvaltning av elg, hjort og rådyr Frist Høringsforslag

Fremme forslag om nytt minsteareal 15. januar

Fastsettelse av forskrift om minsteareal 15. mars

Trekke eiendom ut av godkjent eller omsøkt vald 1. april

Trekke et vald ut av godkjent bestandsplanområde 1. april

Melde endringer i valdet til kommunen 1. mai 1. mai

Søke om godkjenning eller endring av bestandsplan 1. mai 1. mai

Søke om kvotefri jakt på rådyr 1. mai

Foto: Marie Lier

Flertall gjelder
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Flertall gjelder ved innmelding

 Flertallet av jaktrettshaverne avgjør innmelding av en 

eiendom i et vald.

 Flertallet i valdet avgjør om det skal meldes inn i et 

bestandsplanområde.

Manglende rapportering kan føre til

 Tilbaketrekking av godkjent bestandsplan for elg og hjort

 Tilbaketrekking av kvotefri jakt på rådyr

 Ingen tilsvarende bestemmelse for vald uten bestandsplan

Foto: Ole Roar Davidsen

Spørsmål?
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Felling av vilt utenom jakt

Ferdsel, tettbygd strøk, trafikk mm

Kommunens myndighet etter eget tiltak

1. Bestemte individ av alle hjorteviltartene når de oppholder seg 

på trafikkerte eller tettbygde områder og utgjør en fare for 

skade på person eller skaper trafikkfarlige situasjoner.

2. Særlig aggressive individ av knoppsvane og kanadagås når de 

oppholder seg på områder hvor de utgjør en fare for skade på 

person, eller hindrer ferdsel.

Delegering etter naturmangfoldloven § 18 tredje ledd,16. september 2013 – Se Miljøkommune.no
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Skadefelling

Uttak etter søknad til kommunen

Kommunen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt og bever for å 

avverge skade etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b

b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller 

annen eiendom

Hva er skade og hva er ikke skade?
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Hva er skade og hva er ikke skade?

Hva er skade og hva er ikke skade?

Ny skadefellingsforskrift
- Vært på høring
- Ny høring grunnet større endringer
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Forskrift om tiltak for å stanse eller avverge 
skade fra vilt

Forskriften vil gjelde for vilt, med følgende unntak:

a) smågnagere og krypdyr som gjør skade på person eller eiendom, 
jf. naturmangfoldloven § 17 første ledd.

b) hjortevilt og bever som gjør skade på avling, husdyr, tamrein, 
skog, fisk, vann eller annen eiendom, jf. naturmangfoldloven § 18 
siste ledd.

c) gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 
242 om forvaltning av rovvilt.

d) myndighetenes uttak av vilt av eget tiltak, jf. naturmangfoldloven 
§ 18 tredje ledd.

Hvorfor ny?

– Erfaring fra praktisering av gjeldende forskrift
• Utleie av tidlig jakt 

• Benyttelse av lokkemiddel

– Bestandssituasjon og rødlistestatus er endret for flere arter

– Sikre at naturmangfoldlovens prinsipper blir ivaretatt

– Klarere saksbehandlingsregler

– Åpne for felling før skaden inntrer

– Innføre krav om jegerprøve

– Fremheve kravet til skadeforebyggende tiltak

– Presiseringer i utfyllende kommentarer til forskriften

Vilkår for uttak

Beslutte uttak for å stanse eller avverge skade når:

a) skadeforebyggende tiltak i rimelig utstrekning er forsøkt, og

b) skaden eller potensialet for skade fra det skadegjørende individ er 
vesentlig, og

c) uttak av det skadegjørende individet er egnet til å stanse eller 
vesentlig begrense skadesituasjonen.  

Uttak kan bare gjennomføres dersom det ikke truer bestandens 
overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.
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Vilkår for uttak

Beslutte uttak for å stanse eller avverge skade når:

a) skadeforebyggende tiltak i rimelig utstrekning er forsøkt, og

b) skaden eller potensialet for skade fra det skadegjørende individ er 
vesentlig, og

c) uttak av det skadegjørende individet er egnet til å stanse eller 
vesentlig begrense skadesituasjonen.  

Uttak kan bare gjennomføres dersom det ikke truer bestandens 
overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.

Framdrift

Før sommeren... 

www.miljødirektoratet.no


