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NY FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER - HØRING 

 

Vedlegg:   

 

Høringsnotat fra Norges fjellstyresamband 

 

Saksframlegg: 

 

Miljødirektoratet har sendt ut høring på ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av 

egg og dun for perioden 1. april 2017 - 31. mars 2022 (2016/352). Høringsdokumentene kan 

lastes ned her: http://www.miljodirektoratet.no/horing2016-352/ 

 

NFS vil sammenfatte uttalelser fra fjellstyrene, og sende dem til Miljødirektoratet innen 

fristen 1. september.  

 

Vedlagt ligger et notat fra NFS i forbindelse med høringen. Statsallmenningene er i hovedsak 

knyttet til innlandet, og det er i notatet fra NFS fokusert på de artene som finnes i våre 

områder og som er av en viss betydning for fjellstyrene. Under følger en kort oppsummering 

av notatet. Det vises til vedlegg og høringsdokumentene fra miljødirektoratet for utfyllende 

om høringen. 

 

Elg- og hjortejakt 
Miljødirektoratet hører på to ulike forslag til jakttid på elg. Det ene alternativet gjelder kort 

jakttid (25.9.-31.10), med mulighet for innskrenking i forkant og utviding i etterkant. Det 

andre går på lengre jakttid (25.9.-23.12.), med mulighet for innskrenking i forkant og bakkant.  

Det foreslås at fylkeskommunen beholder myndigheten til å fastsette forskrift om utvidet eller 

innskrenket jakttid. Videre å fjerne fylkeskommunens mulighet til å tillate jakt i januar. 

 

Skarv 
Det hekker to underarter av Storskarv i Norge, carbo og sinensis. Sistnevnte kalles også 

mellomskarv og forvaltes som storskarv i jakttidsforskriften. Mellomskarven er i ferd med å 

etablere seg i kolonier også i innlandet i stadig økende grad. En økning i skarvebestanden i 

innlandet vil ha negativ effekt på lokale fiskebestander. Oppland er foreslått tatt inn som 

jaktområde og jakttiden er utvidet fra 21.8. til 10.8.. 

 

Rype 

Miljødirektoratet hører på endring i jakttid på ryper, og foreslår å avslutte jakt på ryper 23.12. 

i våre områder. 

 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  22.6.2016 

Arkiv nr.: 420 

Sak nr.: 25/16 

Saksbehandler: Erik Hagen 

http://www.miljodirektoratet.no/horing2016-352/


Saksbehandlers merknader: 

 

Når det gjelder elgjakt har Ringebu kommune hatt utvidet jakttid til 23. desember de siste 

årene. Rettighetshaverne har imidlertid innskrenket jakttida til 15. november. I fjellet 

begrenses jakta naturlig pga snøforhold, og slik bestandssituasjonen er i statsallmenningene i 

dag, er det ikke behov for å benytte hele jakttidsrammen. Det er vel også heller tvilsomt om 

utvidet jakttid er nødvendig som bestandsregulerende middel. Det bør heller settes fokus på 

ensartet forvaltning i elgens leveområde, ikke begrenset av kommune-, eller fylkesgrenser.  

 

Skarven observeres stadig i lavereliggende områder i kommunen, men også enkelte ganger 

overflygende i fjellet. En åpning for jakt i Oppland synes fornuftig. 

 

Når det gjelder jakttid på rype så har ikke Ringebu fjellstyre åpnet for vinterjakt (etter 23.12.). 

Slik sett vil ikke forslaget om å fjerne vinterjakten få betydning slik jakta er organisert i dag. 

Det synes likevel som ordningen med å kunne tilby dagskort etter jul kan være med på å 

regulere jakta på en god måte, og at rettighetshavere som finner det forsvarlig bør kunne tilby 

vinterjakt.  

 

 

 

Uttale: 

 

Ringebu fjellstyre mener lokale rettighetshavere bør kunne forvalte både elg- og 

rypebestander på en god måte med romslige jakttidsrammer. Når det gjelder elgjakta støttes 

forslaget om jakttid 25.9.-23.12. Det bør imidlertid bli mer fokus på enhetlig forvaltning 

innenfor elgens årsleveområde, med sammenfallende mål, avskytingsstrategier og jakttider. 

Det bør etterstrebes større driftsplanområder uavhengig av kommune- og fylkesgrenser der 

det er naturlig.  Når det gjelder rypejakta anses vinterjakta som en begrenset aktivitet, men 

som bør kunne utføres i områder med tradisjoner og bestander som forsvarer dette.    

 

Enstemmig vedtatt 
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