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Grunneier- og utmarkslag i Beiarn kommune

VEDR. PRIVATE FORBUD MOT SMÅVILTJAKT I JAKTÅRET 20/21
Viltloven § 36 gir kommunene ansvar for å arbeide for en forsvarlig utnyttelse av
allmenhetens mulighet for småviltjakt, der dette er forenlig med viltlovens formål. Det
innebærer at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven
og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares, og at innenfor disse rammene skal
viltproduksjonen kunne høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.
Denne høsten har Statskog stengt for jakt på skogsfugl og rype i deler av Salten, herunder
vesentlige områder i Beiarn kommune. Det begrunnes med lave bestandstall for ryper basert
på data fra årlige kartlegginger i ulike områder Statskog forvalter. Flere private grunneierlag
og utmarkslag har fulgt Statskog sitt eksempel, og av hensyn til rypeartenes produktivitet kan
det synes å være hensiktsmessig.
Vi registrerer dog at flere grunneier- og utmarkslag denne høsten har stengt for all
småviltjakt i sine områder, og ikke bare skogsfugl- og rypejakt. Det antas at dette er gjort
ubevisst, og i den hensikt å ivareta rypepopulasjonene. Dette medfører i praksis at store deler
av de private utmarksarealene i Beiarn kommune ikke er åpne for noen som helst form for
småviltjakt, herunder arter som blant annet rødrev, mår, skjære, kråke og hare. Noen av de
jaktbare småviltartene kan jaktes for matauk, mens andre blir beskattet av hensynet til
beitedyr.
Jakt på rødrev er et eksempel på beskatning av hensynet til beitedyr. Uttaket kan ha en
regulerende effekt på revepopulasjonens størrelse, og kan dermed også redusere potensielle
tap av beitedyr. Rødrev er dessuten en effektiv predator på annet småvilt. Uttak av rødrev
kan også utløse skuddpremie fra både kommune, beitelag og enkelte grunneier-/utmarkslag,
men en forutsetning for dette er at reven er felt på lovlig vis med grunneiers tillatelse. Vi
påpeker at heller ikke Statskog har stengt for jakt på smårovvilt i Beiarn.
Beiarn kommune vil følgelig anmode alle grunneierlag og utmarkslag i kommunen om ikke å
stenge ned sine områder for all småviltjakt. Der en ønsker at skogsfugl og ryper ikke jaktes på
i dette jaktåret, bør det heller stenges for jakt på disse spesifikt. Kommunen som
viltmyndighet anser det som svært uheldig at vesentlige utmarksområder i en periode
stenges helt for småviltjakt, især om formålet kun er å hensynta skogsfugl og ryper. De øvrige
småviltartene, som har både livskraftige og produktive populasjoner, kan med fordel
beskattes av småviltjegere.
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