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Høring på forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune har mottatt søknad fra Hemne kommune (sak nr 201506472)
om endring av jakttidsrammer for elg. Søknaden gjelder også dispensasjonssak fra
Miljødirektoratet. Saksbehandlingen av søknaden har avventet behandling hos
Miljødirektoratet.
Forslag til endring av forskrift sendes nå ut på offentlig høring.
I dette brevet går det fram bakgrunnen for søknaden samt fylkeskommunens vurderinger.
Generelt om utvidet jakt som virkemiddel
Målet med hjorteviltforvaltningen, både gjennom kommunal forvaltning og arbeid gjennom
hjorteviltregioner, er å tilstrebe bærekraftig forvaltning innenfor artenes årsleveområder.
Utvidede eller innskrenkede jakttidsrammer anses å være et ordinært virkemiddel for
hjorteviltforvaltningen.
Gjennom blant annet utvidede jakttidsrammer vil kommunene få større spillerom og innen
gitte rammer kunne tilpasse lokale og interkommunale ordninger. Innenfor en vid
jakttidsramme vil kommunen selv kunne regulere jakttida, blant annet utfra hensyn til andre
jaktinteresser og brukergrupper.
Av spesielle hensyn som må tas er forholdet til andre brukergrupper.
Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26.mars 2012 sier følgende:
Utvidelse av jakttiden til 23. desember:
Bestandsmessige behov
Uttak av elg reguleres normalt gjennom fastsetting av minsteareal tilpasset
bestandsstørrelsen. Hjorteviltforskriftens § 9 gir i tillegg kommunene mulighet til, gjennom
enkeltvedtak, å fravike minstearealet med inntil 50 prosent for hele eller deler av kommunen
og innenfor et begrenset tidsrom. Vedtaket skal være begrunnet med ulikheter i artens
levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre
ekstraordinære forhold. For å utvide jakttiden av bestandsmessige behov forutsettes det at
det er forsøkt å regulere bestanden på ordinær måte.
I henhold til hjorteviltforskriftens § 3 skal kommunen vedta målsettinger for utviklingen av
bestanden der det er åpnet for jakt på arten. 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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Kommunen skal før søknad oversendes til fylkeskommunen påse at den ordinære jakttida er
utnyttet i henhold til målsettingen, eventuelt både inneværende og tidligere år. Det er ikke
tilstrekkelig hvis det kun har vært jaktet i helgene. Unntak kan være tettstedsnære områder
der hensyn til øvrig friluftsliv legger begrensninger på jaktutøvelsen særlig i helgene. Et lokalt
og tidsavgrenset lavt uttak av elg på grunn av klimatiske hendelser i en jaktsesong er ikke et
tilstrekkelig grunnlag for å utvide jakttiden samme sesong. Dersom slike isolerte hendelser er
utslagsgivende for bestands - forvaltningen må en anta at bestanden i utgangspunktet er for
stor, og at gjeldende minsteareal bør endres/ vurderes.
Forvaltningsmessige behov
Med forvaltningsmessige behov menes problematikken knyttet til trekkende bestander av elg
som gjør skade på skog og jord-/hagebruk, og/eller fører til økt hyppighet av trafikkpåkjørsler.
Når det foreligger forvaltningsmessige behov for utvidet jakttid, bør tiltaket være en
planmessig tilnærming retta mot bestandens årsleveområde. Dersom bestandens
årsleveområde omfatter flere kommuner bør kommunen søke samarbeid med
nabokommuner før søknad fremmes for fylkeskommunen.
Næringsmessige behov
Rettighetshavere som har inntekt av betydning (og/eller planlagt inntekt)fra
næringsutvikling/utmarksturisme knyttet til utleie av elgjakt, kan få utvidet jakttid på elg. Det
skal da foreligge næringsmessige behov utover det høstingsmessige. Dette skal
dokumenteres, for eksempel gjennom en fullverdig driftsplan (bestandsplan, delplan for
næring og rekreasjon og en økonomisk delplan). Der driftsplan ikke foreligger bør en
forretningsplan for driften legges ved søknaden.
Varighet
Forskrift om utvidet jakttid på elg kan, når utvidelsen er begrunnet i forvaltningsmessige
og/eller næringsmessige behov, gjelde like lenge som jakttidsforskriften, dvs. til og med
31.mars 2017. Dersom begrunnelsen er bestandsmessige behov bør utvidelsesforskriftens
varighet normalt ikke overstige 1 år.
Regelverk
Utvidelse av jakttid for elg kan skje gjennom fastsettelse av egen forskrift knyttet til § 3 i
forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for
jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017.
Naturmangfoldloven §8-12
Endring av jakttiden med hjemmel i jakttidsforskriftens § 3 skal gjøres ved fastsettelse av
forskrift om utvidelse eller innskrenkning; jf. forvaltningslovens kapittel VII ”Om forskrifter”.
Om søknaden fra Hemne kommune
Viser til søknad fra Hemne kommune datert 17.03.2015 og øvrig dialog.
Det søkes om utvidet jakttid på elg i hele Hemne kommune fra 1. november- 23. desember.
Samme søknad gjelder også tidligere jaktstart, hvor tidspunkt ønskes flyttet fra 25.09 til
10.09. Sistnevnte er stilet som søknad om dispensasjon til Miljødirektoratet.
I søknaden framkommer følgende:
Jakttiden ønskes endret med virkning fra og med jaktåret 2015/2016, og skal være lik for
hele kommunen. Endringen skal gjelde til 31. mars 2017.
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Det har i lengre tid vært jobbet med å få samme jakttid i Hemne kommune som i
nabokommunene i Møre- og Romsdal fylke. I forkant av høringer og i høringer til endring av
jakttidsrammeforskriften har det vært fremmet innspill om endra jakttid for elg i Hemne.
Saken har igjen blitt satt på dagsorden ved at det er utarbeidet felles forvaltningsplan for
forvaltning av hjorteviltet i kommunene Aure og Halsa i Møre- og Romsdal og Hemne i SørTrøndelag. Målsettingene ble behandlet og vedtatt i kommunene i nov/des 2014.
Det er satt som eget mål i forvaltningsplanen at jakttiden for elg og hjort skal være lik. Som
en oppfølging av fastsatt mål i planen søkes det om utvidet jakttid på elg for Hemne
kommune.
Jakttida for elg i Aure og Halsa er pr i dag = 10.09-23.12.
Jakttida for elg i Hemne er pr i dag = 25.09.31.10.
Saken er diskutert med de 4 storvaldene i Hemne kommune i møte 11.02.2015, som stiller
seg bak søknaden. Felles starttidspunkt er viktigst.
Saken er også behandlet i viltnemnda i Hemne kommune den 10.03.2015.
Søknaden om utvida jakttid begrunnes i forvaltningsmessige behov. Årsleveområdene for elg
omfattes av flere kommuner. Dette er dokumentert bl.a. i felles forvaltningsplan. Ulike
jakttider i et samarbeid mellom flere kommuner vil være uheldig.
Søker kan ikke se at en utvidelse av jaktida for elg vil føre til en utestenging av andre
brukergrupper, da omsøkt jakttid for elg er innenfor jakttiden for hjort.
Hensyn som ønskes ivaretatt/særlige
årsaker

Arealer som har driftsplan
Tiltak for samjakt
Hensyn til øvrig friluftsliv
Samarbeid med nabokommuner eller vald

Tiltaket er en planmessig tilnærming retta
mot bestandens årsleveområde. Bestandens
årsleveområde omfatter flere kommuner og
kommunen samarbeider med
nabokommuner.
Hele kommunen.
Krav i forskriften, jf. §3.
Utvidet jakttid for elg vil samsvare med
jakttiden for hjort og således ikke utgjøre en
endring for øvrige brukergrupper.
Felles forvaltningsplan for hjortevilt med
Aure, Halsa og Hemne (elg, hjort og rådyr).

Fylkeskommunens vurdering av søknaden fra Hemne kommune
Søknaden begrunnes med forvaltningsmessig behov.
Søknaden bygger på målsettinger og kunnskapen som er kommet fram gjennom den nylig
vedtatte forvaltningsplanen for hjortevilt i Aure, Halsa og Hemne kommuner.
Hjorteviltet i de tre kommunene har i stor grad felles årsleveområder, og forvaltningsplanen
er basert på siste kunnskap fra relevante forskningsmiljøer samt kommunale og private
forvaltningsmessige erfaringer.
Utvidet jakttid for elg i Hemne vil samsvare med jakttiden for hjort, som er den dominerende
jakten. Forholdet til andre brukergrupper vil således ikke bli påvirket. Forskriften innehar krav
om samjakt i tidsrommet for utvidet jakttid, slik at småviltjakten ikke skal påvirkes vesentlig.
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Angående søknad om dispensasjon for framskjøvet tidspunkt for jaktstart, har
Miljødirektoratet i brev datert 27.03.2015 avslått dette, med bakgrunn i at det ikke er oppstått
særlig tilfelle og at jakttidene skal vurderes samlet i forbindelse med neste jakttidsrevisjon.
Miljødirektoratet mener også at lik jakttid ikke vil være avgjørende for å nå felles
målsettinger.
Avslaget er påklaget av Hemne kommune og er til behandling hos Klima- og
miljødepartementet.
Sør-Trøndelag fylkeskommune mener at felles jakttid innenfor årsleveområdet og i et område
med interkommunalt forvaltningssamarbeid er en særdeles viktig faktor og motivasjon for
godt samarbeid på rettighetshavernivå. I tillegg vil felles jakttid være et viktig redskap for å
kunne forvalte elgstammen basert på sett- og skutt data. Datagrunnlaget vil svekkes dersom
det jaktes i ulike tidsrom, grunnet trekk av dyr utover høsten. Riktig beskatning av
stedbunden og trekkende elg er et sentralt tema. Felles forvaltningsplan for Aure, Halsa og
Hemne omfatter også andre temaer som bl.a. viltpåkjørsler og trekkende bestander.
En utvidelse av jaktidsrammen vil gi kommunen større handlingsrom i forvaltningen for å
kunne iverksette nødvendige tiltak for gjennomføring av forvaltningsplanen for hjortevilt.
Sør-Trøndelag fylkeskommune anbefaler en utvidelse av jakttidsrammen for Hemne
kommune fra 1.11 til 23.12. Det avventes svar fra Klima- og miljødepartementet angående
framskjøvet jaktstart til 10.09. Det er tatt høyde for dette i forskrift som sendes ut på høring.
Sør-Trøndelag fylkeskommune stiller følgende vilkår for gjennomføring av endrede
jakttider for elg:
1. Kommuner som har utvidede eller innskrenkede jakttidsrammer skal informere om
endret jakttid gjennom media.
2. Rettighetshaverne skal tilpasse jakta i tid og rom til andre brukergrupper.
3. Det skal tillates samjakt (småviltjakt og rådyrjakt sammen med elg og eller hjortejakt)
og annen utøvelse av friluftsliv i områder med utvidet jakttid. Jakt etter småvilt og
rådyr med hund skal tillates i områder der det normalt jaktes med hund.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12:
Behovet for endrede jakttidsrammer (jf. § 8) er godt opplyst gjennom søknader,
forvaltningsplaner, erfaringer og statistikk fra hjorteviltregisteret m.m. Med bakgrunn i tiltakets
art vil naturmiljøet ikke komme til skade (jf. §9) Føre-var-prinsippet kommer dermed ikke til
anvendelse. Tiltaket vurderes til å ikke utgjøre særlig samlet belastning på økosystemer da
tiltaket er tidsbegrenset og at det forekommer naturlige variasjoner som følge av jaktens
utøvelse og forvaltning (jf. §10). §11 ses på som lite relevant for saken, da tiltaket inngår som
en del av normal forvaltning av elg. Elgforvaltningen er godt organisert gjennom
bestandsplanarbeid og kommunal myndighetsutøvelse (jf. §12).
Vedtak:
Med bakgrunn i søknaden gjennomfører fylkeskommunen offentlig høring på endring i
forskrift om jakttid på elg 25.september 2014 – 31.mars 2017, Sør-Trøndelag (vedlagt).
Skriftlig innspill sendes til Sør-Trøndelag fylkeskommune, postmottak@stfk.no, innen 29.juni.
Innspill merkes med saksnr. 201408457
Høringen og dokumenter kunngjøres på fylkeskommunens nettsider , kommunens nettsider
og i lokalavis.
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Med hilsen

Stig Roald Amundsen
Fagsjef

Tomas Lillehagen
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes kun elektronisk.

Vedlegg:
Forslag til forskrift om jakttid på elg 25. september 2014–31. mars 2017, Sør-Trøndelag
Hjemmel: FOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100
§ 1.Formål
Formålet med forskriften er lokale jakttider for elg i Sør-Trøndelag, for å imøtekomme
hensynet til: andre brukere av utmarka, særlige bestands-, forvaltnings- og næringsmessige
behov.
§ 2.Utvidet og innskrenket jakttid for elg
Sentralt fastsatt jakttid for elg er 25. september til 31. oktober. Med denne forskriften utvides
og innskrenkes jakttiden for elg i de oppførte kommunene som følger; alle datoer er fra og
med, til og med:
Elg

Utvidelse i jakttid

Innskrenkning i
jakttid

Gjeldende jakttid

Tydal kommune
Hemne kommune

1.11-30.11
25.09-30.11
10.09-24.09*, 01.1125.09-23.12
23.12
(10.09-23-12)*
For kommuner og områder i Sør-Trøndelag fylke som ikke er nevnt i denne paragrafen,
gjelder den sentralt fastsatte jakttida for elg.
* Gjelder dersom Klima- og miljødepartementet gir dispensasjon for dette. (Saken ventes
avklart i løpet av juni 2015)
§ 3.Forhold til andre brukere av utmarka
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Sør-Trøndelag fylkeskommune setter som en forutsetning for utvidet jakttid på elg at jakta
organiseres og utøves på en måte som er forenelig med annen jaktutøvelse og andre former
for bruk av utmarka. Oversikt over jaktledere på alle jaktlag i kommunen skal være lett
tilgjengelig for allmennheten og tilgjengelig på kommunens internettsider.
§ 4. Opphevelse av forskrift
Fylkesrådmannen kan oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører uønskede
virkninger.
§ 5. Ikrafttreden
Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.

Kopi:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM
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Likelydende brev sendt til:
Mottaker
Orkdal kommune
Hemne kommune

Kontaktperson

Snillfjord kommune
Meldal kommune
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Forum for Natur og
Friluftsliv - Sør
Trøndelag
Sør-Trøndelag
Politidistrikt
Miljødirektoratet
Aure Kommune
Halsa kommune
Surnadal kommune
Rindal kommune
Trondhjems
Turistforening
Klima- og
miljødepartementet
NJFF SØRTRØNDELAG
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Adresse
Postboks 83
Trondheimsveien 1
Rådhuset
Kvamsveien 2
Fylkeshuset,
Julsundveien 9
Sandgata 30
PostmottakPostboks
2475 Sluppen
Postboks 5672
Sluppen
Rådhuset
Rådhuset

Post
7301 ORKANGER
7200
KYRKSÆTERØRA
7257 SNILLFJORD
7336 MELDAL
6404 MOLDE
7012 TRONDHEIM
7005 TRONDHEIM
7485 TRONDHEIM

Sandgt. 30

6690 AURE
6683 VÅGLAND
6650 SURNADAL
6657 RINDAL
7012 TRONDHEIM

Leirfossveien 76

7038 TRONDHEIM

Espen Fjellstad
Eksil Pettersen
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