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Informasjon om saksgang vedrørende fastsetting av revidert
forskrift om utvidet jakttid for elg og hjort i Hedmark
Hedmark fylkeskommune fastsatte den 02.09.13 ny forskrift om utvidet jakttid for elg i
Hedmark. Forskriften kan tas opp til årlig revisjon dersom det er forhold som tilsier det.
Fylkeskommunen vil med dette brevet informere kommunen om saksgang ved eventuell
revidering av forskrift og tidsfrist for søknad fra kommunene. Det er viktig å merke seg at
kommuner som fikk fastsatt jakttid som omsøkt i 2013 ikke trenger å søke på nytt.
Lovgrunnlaget
I gjeldende jakttidsforskrift er fylkeskommunen gitt myndighet til å utvide jakttiden for
elg og hjort i Hedmark. Bestemmelsen i forskrifta er gjengitt under.
§ 3. Delegering av myndighet
2. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen:
a) Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg til 23.
desember når det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov.
Det skal fremgå av søknaden hvilke hensyn som ønskes ivaretatt, hvilke deler av arealet
som omfattes av driftsplaner, tiltak for samjakt og hensyn til øvrig friluftsliv. Kommunen
kan også søke samarbeid med nabokommuner før søknad fremmes for fylkeskommunen.
Arealet med utvidet jakttid bør omfatte hele kommunen. Fylkeskommunen kan av
hensyn til andre brukere av utmarka innskrenke jakttiden for elg og hjort som for
eksempel utsette starttidspunkt, framskyve avslutningstidspunkt og innføre opphold i
jakta. Dette kan gjelde hele eller deler av kommunen.
Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg og hjort til 31.
januar i hele eller deler av kommunen der skadegjørende trekkende bestander av elg
og/eller hjort medfører vesentlige beiteskader.

Søknadsprosess
Kommunal behandling:
Søknad om utvidelse av jakttid for nevnte arter initieres fra
rettighetshaver(e)/grunneierlag eller kommunen selv. Uansett initiativtaker skal
søknaden alltid gå via en eller flere kommuner. Kommunen skal vurdere behovet for
utvidelse av jakttid og om søknaden tilfredsstiller bestemmelser gitt i i jakttidsforskrifta
og i gitte retningslinjer (vedlagt). Dersom kommunen finner at søknaden tilfredsstiller
bestemmelser og retningslinjer skal den videresendes fylkeskommunen for endelig
avgjørelse. Dersom kommunen finner grunnlag for å unnlate å fremme en søknad er
dette ikke å anse som et enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages. Bakgrunnen for
kommunal behandling er for å effektivisere fylkeskommunens saksbehandling og for å gi
lokal medvirkning. Det er viktig å merke seg at det er kommunen som søker
fylkeskommunen om utvidet jakttid, og søknaden må derfor være godt forankret.
Behandling i fylkeskommunen:
Fylkeskommunen mottar søknader med grundige vurderinger fra kommunene, og vil da
foreta en helhetlig vurdering. Et vedtak om utvidet jakttid skal iverksettes gjennom
fastsetting av forskrift.
Dersom fylkeskommunen finner at det er grunnlag for å utvide jakttiden vil vi utarbeide
forslag til revidert forskrift om utvidet jakttid i Hedmark, og sende denne på høring til
berørte kommuner. Etter høringsfristen vurderes alle innspill og det blir gjort eventuelle
endringer i forslaget. Forskrifta vil deretter bli fastsatt av fylkesrådet og publisert i Norsk
Lovtidend. Dersom fylkeskommunen ikke finner at søknadene gir grunnlag for utvidelse
av jakttid gjennomføres ikke ovennevnte prosess.
Frister
Frist for kommunene til å sende søknader til Hedmark fylkeskommune settes til 1. mai.
Dette for at fylkeskommunen skal ha tid til å gjennomføre prosessen som beskrevet over,
og i god tid før jaktstart 2014 skal kunne fastsette revidert forskrift. Det legges opp til at
forskrifta blir sendt på høring senest 1. juni med høringsfrist 1. august, og at saken
avgjøres i fylkesrådsmøtet den 1. september.
Det er viktig at kommunen selv informerer rettighetshavere i egen kommune om
ordningen og setter en frist for når kommunen må ha inn søknader for å rekke sin
behandling. Det oppfordres til å legge ut informasjon på egen hjemmeside. Dette brevet
kan brukes til informasjon.
Retningslinjer
Hedmark fylkeskommune viser til vedlagte retningslinjer fra Direktoratet for
naturforvaltning (DN) vedrørende utvidelse av jakttid. Disse retningslinjene finnes også
på DN sine hjemmesider via denne linken:
http://www.miljødirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/jakt_og_fiske/Retningslinjer
%20for%20utvidelse%20og%20innskrenkning%20av%20ordin%C3%A6r%20jakttid_pdf.p
df. Retningslinjene skal legges til grunn for den kommunale søknadsbehandlingen.

Vi vil presisere at utvidelse av jakttid i januar bare er aktuelt der skadegjørende
trekkende bestander medfører dokumenterte beiteskader. Fylkesmannen i Hedmark la til
grunn ved forskriftsfastsetting i 2007, at jakt på elg i januar bare er aktuelt der det kan
vises til enighet i bestandens årsleveområde om tiltak som kan bedre skadesituasjonen
eller på andre måter løse utfordringene i overbelasta vinterbeiteområder. Dette er i tråd
med DN sine retningslinjer og et prinsipp fylkeskommunen vil videreføre, og vi ber
kommunen legge dette til grunn ved søknadsbehandlingen.
Jf. DN sine retningslinjer vedrørende bestandsmessige behov, vil fylkeskommunen
presisere at uttak av elg og hjort reguleres gjennom fastsetting av minsteareal tilpasset
bestandsstørrelsen. Dette gjøres gjeldende ved fastsettelse av kommunal forskrift. Det
kan i enkelte kommuner være behov for å vurdere å revidere dagens gjeldende
minsteareal med bakgrunn i bestandsstørrelse og hyppigheten av tildeling med hjemmel
i hjorteviltforskriftens § 9, om mulighet for å avvike minstearealet med 50 %.
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