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Rådmannens forslag til vedtak:
Eidsberg kommune sender lokal forskrift om åpning av jakt på hjort til åpen høring.
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

Med hjemmel i Naturmangfoldloven nr. 100 av 19.06.2009 § 16, første ledd, kan
vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38
om jakt og fangst av vilt (Viltloven).
I henhold til Naturmangfoldlovens § 16, tredje ledd, kan kommunen bare åpne for
jakt på hjort når best mulig tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et
høstningsverdig overskudd.
Forskrift om adgang til jakt på hjort foreslås lagt til forskrift om jakt på artene elg,
rådyr og bever i Eidsberg kommune vedtatt den 28.04.2005.
Eidsberg kommune har vedtatt en kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning i
Formannskapet den 19.09.2013, sak 51/13. Den omfatter en vurdering av
hjortestammen og livsgrunnlaget og foreslår kommunens målsetting med
hjorteforvaltningen. Følgende tilføyelser ønskes lagt inn i den kommunale
målsettingen for hjorteviltforvaltning:
•

Hjorteviltforvaltningen skal legge til rette for en sunn og stabil hjortebestand på et
bærekraftig nivå, det vil si et bestandsnivå som fører til en jevnest mulig størrelse
på hjorteviltstammen uten at beitetrykket overstiger grensen for framtidig
skogproduksjon eller at naturgrunnlaget påføres nevneverdig skader. Målet for
størrelsen på hjortebestanden skal relateres til «Sett hjort pr. dagsverk». Innføring
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•

•

•

av Sett hjort skjema. Det er vanskelig å sette bestemte parametre for hjorten, da
det ikke er data registrert i Østfold. Det er uansett et mål at størrelsen på
hjortestammen ikke skal øke kraftig sett i forhold til dagens bestandsstørrelse
(2013).
Forvaltningen skal ta hensyn til den skade hjorten kan gjøre på innmark, på
tømmerproduksjon og i trafikken. Ved tildeling av hjortekvoter skal det legges opp
til større uttak i problemområder enn i andre deler av kommunen. Bestanden skal
ikke være større enn at beiteskadene kan aksepteres av jord- og skogbruket.
Sammensetning og produksjon. Det er et mål å få en jevn fordeling i kjønns- og
alderssammensetningen i hjorteviltbestanden. Slaktevekt skal brukes som et
parameter for å kunne si noe om sunnhetsgraden på dyrene. Prosentandelen
felte voksne hanndyr bør ikke overstige 20 % og prosentandelen hanndyr av felte
dyr bør ikke overstige 50 %.
Innenfor målet om bærekraftig forvaltning, kan den ressursen som hjorten utgjør
utnyttes både i form av jakt, næring og rekreasjon.

RÅDMANNENS MERKNADER:
I Eidsberg kommune har det vært hjort siden tidlig på 1980 tallet. I mange år var det
svært få observasjoner og ingen klager på skader på innmark og skog. De siste 4 -5
årene har imidlertid denne situasjonen endret seg og det meldes om skader på
innmark og skog. Eidsberg kommune ved administrasjon har ved flere anledninger
vært ute og sett på skademeldingene. Skadene består i tillegg til beite på innmark
også av tråkkeskader. Flokker på 12–15 dyr rapporteres sett beitende på innmark.
Det er også registrert betydelig skader på skog ved næringsgnag på stammer og
toppskudd. Skadene på skog utføres også ved feieskader. Omfanget av dette er
betydelig i de områdene hvor vinterflokkene oppholder seg. Det utføres skader på
skog i alle aldersgrupper fra små planter til større stammer. Utfallet blir verditap da
plantene blir ødelagt og stammene får råteangrep som følge av hjortens skader.
Bestandsnivå av hjort i kommunen antas å være i størrelsesorden rundt 30 dyr.
Disse fordeler seg som flokker i området Kjeserud/Sulerud/Hjelmark, ca. 15-18 dyr,
Ultvedt/ Trollerud ca. 6–8 dyr. I tillegg er det noen dyr i området mot kommunedelet
mot Marker.
Dyrene ved Kjeserud ble fotografert vinteren 2011/12 av naturfotograf Bjørn Aksel
Bjerke. Han var i område over lengre tid denne vinteren og fotograferte ved flere
anledninger 12 dyr samlet. I tillegg har det ved flere anledninger blitt meldt om
observasjoner spredt noe mer rundt i kommunen. Disse antas å høre til nevnte
flokker som vinterstid oppholder seg i oppgitte områder. Det har blitt meldt om
kalveobservasjoner i flere år og det er ingen tvil om at det er reproduksjon i
hjortestammen. Med alle disse tilbakemeldingene vurderer administrasjonen at dette
er nok til å si at det er en bærekraftig bestand av hjort i kommunen. Når det i tillegg
observeres hjort i våre nabokommuner i Trøgstad og Askim så mener vi det i
regionen er nok hjort til å åpne et forsiktig uttak av hjort. Det er siste gangs
behandling om åpning av jakt på hjort i Trøgstad desember 2013 og Askim er i
oppstartsfasen med å starte en høringsprosess.
I henhold til Naturmangfoldloven §16, fjerde ledd skal det legges vekt på artens
funksjon i økosystemet og virkningen høsting kan ha på det biologiske mangfoldet
for øvrig, artens betydning for næring, rekreasjon og høstningstradisjoner i området. I
tillegg skal den skade på inn- og utmark som utføres av arten tas hensyn til.
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Hjort er blitt en naturlig del av faunaen i Eidsberg kommune og bør forvaltes på lik
linje som de andre hjorteviltartene. Åpning av jakt med et forsiktig uttak vil etter
administrasjonens oppfatning ikke true hjortestammens overlevelse i området. Hjort
er den arten som er i sterkest vekst i landet. Pr dato skytes det mer hjort enn elg.
Forvaltning av hjorteviltartene rådyr, elg og hjort vil ha en stor betydning av hensyn til
å forebygge skader på skog og innmark, redusere viltpåkjørsler og øke
rekreasjonsverdien i form av jakt og friluftsliv. Det er lang høstingstradisjon i området
på elg og rådyr.
Dersom bestanden i fremtiden, av en eller annen grunn, er så redusert at det ikke
lenger er grunnlag for jakt, har kommunen også myndighet til å stenge jaktutøvelsen
ved å oppheve deler av forskriften. Kommunen har også mulighet til å redusere eller
heve minstearealgrunnlaget for tildeling av fellingsrett med inntil 50 %.
Administrasjonens forslag til høring om endring av gjeldende forskrift slik at den også
omfatter hjort;
Eidsberg kommune har med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst
av vilt § 16 og forskrift av 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og
8 den dagImånedIårI. Fastsatt følgende forskrift;
I.

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Eidsberg kommune i Østfold.

II.

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse settes til følgende;
Elg – minsteareal Fjella 1800 daa, øvrig del av kommunen 1500 daa
Rådyr – minsteareal 300 daa
Hjort – minsteareal 15.000 daa
Bever – minsteareal 2.000 meter

III.

Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig endres forskrift for adgang til jakt
på elg, rådyr, hjort og bever samt forskrifter om minsteareal på samme av
28.04.2005

KONKLUSJON:
Med bakgrunn i økende bestand av hjort og innmeldinger på flere skader på skog
og innmark sendes nå en lokal forskrift om jakt på hjort på høring. Eidsberg
kommune mener bestanden av hjort i kommunen nå er så stor at vi kan gå over til en
mer aktiv forvaltning slik som vi har på annet hjortevilt. Det er viktig å følge
bestandsutviklingen nøye i årene som kommer for å kunne vedta riktig minsteareal
for tildeling.

