Fylkeskommunens myndighet til å utvide eller innskrenke
jakttida for elg og hjort og utvide jakttida på kanadagås og
stripegås, samt fylkesmannens myndighet til å utvide
jakttida for grågås og til å innskrenke jakttida for
kortnebbgås i Nord-Trøndelag.
Retningslinjer fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017.
Retningslinjene gjelder fylkeskommunens adgang til å innskrenke jakttida for elg og hjort og
utvide jakttida på kanadagås og stripegås, samt fylkesmannens myndighet til å utvide jakttida
for grågås og innskrenke jakttid for kortnebbgås i Nord-Trøndelag.

Fastsetting av forskrift
Endring av jakttiden med hjemmel i jakttidsforskriften § 3 gjøres ved forskrift jf.
forvaltningslovens kapittel VII ”Om forskrifter”.
Fylkeskommunen/fylkesmannen skal vurdere om det er grunnlag for å endre jakttid, og kan
følgelig avstå fra å høre på slik endring dersom grunnlag ikke finnes. Fylkeskommunens/
fylkesmannens beslutning om ikke å høre på endring, kan ikke påklages.
Fylkeskommunen/fylkesmannen kan stille krav om at kommunen informerer om regionale og
lokale forskrifter. Forskrifter kunngjøres i Norsk Lovtidend, avdelig II (Regionale og lokale
forskrifter mv.) jf. forvaltningslovens § 38 c). Det er ikke klagerett på fastsetting av forskrift.

Elg og hjort
Utsettelse av jakttidstart for elg og/eller hjort til 5. oktober og/ eller framskynding av
jakttidsslutt til 30. november eller 31. oktober
Uttak av elg og hjort reguleres normalt gjennom fastsetting av minsteareal tilpasset
bestandsstørrelsen. Hjorteviltforskriften § 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.
Fylkeskommunen kan av hensyn til andre brukere av utmarka innskrenke ordinær jakttid for elg
og hjort. Dette kan gjøres ved å utsette starttidspunkt til 5. oktober og/eller framskynde
avslutningstidspunkt til 30. november eller 31. oktober. En innskrenking av jakttida kan gjelde
hele eller deler av kommunen. Dette gjelder områder hvor jakt på elg og/eller hjort hindrer
utøvelsen av annet friluftsliv, der det ikke tillates samjakt eller for arealer som er viktige for
reindriftsnæringen.
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Jakttidens lengde
Jakttidsforskriften gir, med de muligheter som er beskrevet over, åpning for:
1. En ordinær jakttid for elg og hjort slik de er beskrevet i forskriften.
2. Fylkeskommunen kan fastsette forskrift om å utsette starten av jakttida for elg og hjort i
hele eller deler av en kommune til 5. oktober.
3. Fylkeskommunen kan fastsette forskrift om framskynde slutten av jakttida for elg og hjort i
hele eller deler av en kommune til 30. november eller 31. oktober.

Vilkår for endring av jakttidene
Kommunen kan foreslå for fylkeskommunen at det fastsettes forskrift som innskrenker
elg/hjortejakttida dersom det antas at elg/hjortejaktutøvelse er til hinder for annen
utmarksbruk. Dette gjelder reindrift og friluftslivsaktiviteter, herunder småviltjakt. Det
påligger grunneiere og jegere å informere andre brukere om elg/hjortejakta på en slik måte at
elg/hjortejaktutøvelse ikke begrenser andre brukeres friluftlivsopplevelser. Kommunen skal
særlig vurdere innkorting av elg/hjortejakta i viktige tettstedsnære områder som er viktige for
nærfriluftslivet, dersom kommunen antar at elg/hjortejakt hindrer annen friluftslivutøvelse.

Saksbehandling
Hjemmel til å endre nasjonal jakttid for elg og/eller hjort er lagt til Fylkeskommunen jf.
jakttidsforsforskriftens § 3. Fylkeskommunen skal vurdere om det er grunnlag for å endre
jakttid, og kan følgelig avstå fra å høre på slik endring dersom grunnlag ikke finnes.
Fylkeskommunens beslutning om ikke å fremme et forslag om forskriftsendring kan ikke
påklages. I tilfeller hvor det er grunnlag for å høre på en endring kan fylkeskommunen selv
utføre høringen eller be kommunen gjennomføre høringen.
Fylkeskommunen kan på eget initiativ høre på en innskrening i jakttid på elg og/eller hjort, jf.
§ 3.
Den samme bestemmelsen gir kommunen rett til å fremme forslag ovenfor fylkeskommunen om
endring av jakttiden for disse artene. Et slikt kommunalt forslag vil ikke være et vedtak etter
forvaltningsloven.
Et forlag om endring av jakttiden vil ofte være foranlediget av innspill fra
rettighetshaver(e)/grunneierlag eller andre. Et innspill må alltid gå gjennom en eller flere
kommuner før det kan fremmes for fylkeskommunen. Kommunen må vurdere om innspill
tilfredsstiller bestemmelser gitt i jakttidsforskriften og om de er i tråd med retningslinjene her.
Kommunens beslutning om å unnlate å fremme forslag for Fylkeskommunen kan ikke påklages.
Kommunal forslagsrett skal sikre en mer effektiv fylkeskommunal saksbehandling, lokal
forankring og gode medvirkningsprosesser.

Endring av jakttiden for elg og eller hjort kan gjelde hele eller deler av en kommune eller flere
kommuner. Fylkeskommunen skal påse at kommunene innenfor naturlig sammenhengende
regioner samordner seg.
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Kanadagås og stripegås
Fylkeskommunen er gitt myndighet til å utvide jakten på stripegås og kanadagås med inntil 15
dager i forkant av ordinær jakttid, og inntil to måneder forlengelse i etterkant av ordinær
jakttid. Hensynet til andre arter må veie tungt i vurderingene om slik ekstraordinær jakttid skal
fastsettes. Jakt i områder med særlige verdier for andre arter, for eksempel i
overvintringsområder og andre viktige områder for trekkfugl, er ikke ønskelig.
Tidligere jaktstart på stripegås og kanadagås skal så langt det er mulig ikke komme i konflikt
med utøvelsen av grågåsjakt i områder hvor grågås oppholder seg i samme biotop som enten
stripe- eller kanadagås. Det gjøres særlig oppmerksom på at tidligere jaktstart for stripegås og
kanadagås enn for grågås kan gi forstyrrelser som medfører tidligere høsttrekk for grågås.
For å begrense skadeomfanget av kanadagås og stripegås er det åpnet for eggsanking. Det er
åpnet for en generell adgang (grunneier/bruker) til eggsanking av begge artene i hele landet i
perioden til og med 1. juli.

Grågås
Utvidelse av jakttid og forvaltningsplaner
Fylkesmennene har myndighet til å starte jakta på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart.
For at en slik forskrift skal kunne fastsettes må lokal forvaltningsplan for grågås foreligge, og
planens faglige innhold være godkjent av fylkesmannen.
Lokal forvaltningsplan for grågås skal minimum inneholde:
En beskrivelse av det aktuelle skadeproblem, herunder definere hvilke arealer og
produksjon som utsettes for skade.
En beskrivelse av friområder og områder hvor det kan jaktes. Områdene hvor det kan
jaktes skal som hovedprinsipp være aktivt drevne innmarksarealer. Fylkesmannen kan
unntaksvis fravike dette dersom intensjonen med tidligjakta likevel ivaretas i planen.
Det er sterkt ønskelig at grunneierne organiserer og tilrettelegger jakta slik at uttaket
optimaliseres og skadeomfanget minimaliseres. Så langt som mulig bør det også legges til rette
for salg av jaktkort. God organisering gir sikrere jakt.
Formålet med å starte jakta på grågås tidigere er:
1.
begrense skadeomfanget på dyrket mark
2.
regulere bestanden slik at jaktuttaket økes ved:
a)
at jakta kan foregå over en lengre periode før gjessene trekker sørover
b)
å felle flere ikke-hekkende gjess
En forutsetning for å forskriftsfeste tidligere jaktstart er at det ikke drives utstrakt skadefelling
av grågås på våren.
Godkjent forvaltningsplan gir fylkemannen myndighet til å åpne for jakt på grågås inntil 15
dager før ordinær jaktstart. I perioden fram til ordinær jaktstart fastsetter fylkesmannen når
det skal jaktes innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 – 10.00 eller 16:00 – 22:00 ut i fra lokal forhold
som f.eks. soloppgang og solnedgang.
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Kortnebbgås
Kortnebbgåsa inngår i en internasjonal forvaltningsplan hvor flere land har ansvar for en
bærekraftig forvaltning. Planen innebærer at antall gjess som kan felles vil variere fra år til år.
Basert på årlig oppdaterte bestandstall fordeles en kvote mellom Norge og Danmark. Foreløpig
tyder alt på at antallet kortnebbgås som skal felles årlig vil være betydelig også i kommende år.
Ca. 90% av kortnebbgjessene som felles i Norge felles i dag i Nord-Trøndelag. Miljødirektoratet
velger derfor å rette tiltak for å kunne styre uttaket av arten til dette fylket. Når den årlige
kvoten for Norge er over 2000 individer, gjelder ordinær jakttid til 23.12.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er gitt myndighet til å fastsette forskrift om tidligere jaktslutt i
Nord-Trøndelag fylke. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan innskrenke jakttiden i perioden fra
og med 15.10. til 23.12 når den norske kvoten blir mindre enn 2000 kortnebbgås.
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