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Saksopplysninger: 
Administrasjonen fikk i oppdrag av hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk i sak 15/069 å starte 
arbeidet med å lage en ny lokal åpningsforskrift for jakt.  

 

Den lokale forskriften gjelder åpning av jakt etter elg, hjort, rådyr og bever som erstatning for 
forskrift fastsatt av fylkesmannen i Østfold 25. august 2001. Sistnevnte forskrift er ikke a jour med de 
minstearealer som benyttes i kommunen for jakt på rådyr.  

 

Administrasjonen har laget forslag til lokal åpningsforskrift. I forslaget kapitel 1 er det gitt adgang til 
jakt etter elg, rådyr og bever. Det er pr i dag ikke grunnlag for åpning av jakt på hjort.  

 

Det er på trappene ny forskrift om jakt på bever. Det har kommet signaler om at denne vil tre i kraft 
innen kort tid, dvs sommer 2016. Ut fra ordlyden i høringsutkastet til «Forskrift om forvaltning av 
bever (2014/7985)» skal kommunen fortsatt åpne for jakt på bever gjennom forskrift. Forskrift skal 
fastsettes i samsvar med vedtatt målsetting og vilkårene for høsting i naturmangfoldloven § 16 tredje 
og fjerde ledd. (3. ledd: Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten 
produserer et høstingsverdig overskudd. 4. ledd: Ved avgjørelsen om tillate høsting og om 
fremgangsmåten ved høsting skal det videre legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den 
virkning høstingen kan ha på det biologiske mangfold for øvrig. Det skal også legges vekt på artens 
betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade som 



arten gjør.)  Det lar seg ikke gjøre å forholde seg til en forskrift som ikke har trådt i kraft. Det foreslås 
derfor å videreføre adgangen for jakt iht til gammel forskrift og gjøre nødvendige tilpasninger når ny 
forkrift har trådt i kraft. 

 

Paralellet med denne forskrift arbeides det med utarbeidelse av målsetting for jakt. Det er naturlig å 
se disse i sammenheng. 

 

Minsteareal 

Kapittel 2 i forslaget omhandler minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og området 
det gjelder. Det anses ikke nødvendig å dele kommunen, da f.eks. innfrastruktur ikke er til hinder for 
viltets vandring.  

 

Minsteareal elg 

Minsteareal for elg er i dag 2000 daa. I tabell 1 gjengis tildlet kvote siste 9 år. 

 

Tabell 1 

Driftsplansammenslutningen har de siste årene disponert 65 568 daa. Det gir følgede areal pr elg. 

 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tildelt 45 53 58 58 62 58 44 30 35 

Daa/elg 1457 1237 1130 1130 1057 1130 1490 2185 1873 
Tabell 2 

For inneværende år er det forslag på 38 elg med areal på 66 522 daa. Det gir 1750 daa/elg. 

 

Som ovenstående tabell viser har areal pr elg i snitt vært 1443 daa pr elg.   



 

Kommunens naboer med tilsøtende arealer, Spydeberg, Våler og Sarpsborg har i dag 2000 daa som 
minsteareal for elg. I Eidsberg er minstearealet 1500 daa, i Rakkestad 1900 daa, mens det i Askim er 
3000 daa. 

 

I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt § 7 kan kommunen ved tildeling av fellingstillatelse 
fravike minstearelet for elg, hjort og rådyr med inntil 50 %. Fravik kan gjøres på bakgrunn av ulikheter 
i artens levevilkår i kommune, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre 
ekstraordinære forhold. Fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak som gjøres for særskilte vald og 
for et begrenset tidsrom.  

 

Det har blitt gjennomført beitetaksering i kommunen på 2 prøvefelter 3. hver år over en lengre 
periode. Siste takseringsår er inneværende år (2016). Resultatene fra denne takseringen er ikke 
ferdige. Det er imidlertid for få prøvefelter i kommunen til at disse kan benyttes til lokal forvaltning. 
Antallet prøvefelter bør være 30 – 35 i kommunen for å få et godt nok datagrunnlag. 

 

Administrasjonen foreslår å videreføre minsteareal for elg på 2000 daa. Med muligheten til å fravike 
minstearelet med 50 % er 2000 daa et godt utgangspunkt for forvaltning av elgen.  

 

Minsteareal rådyr 

Minsteareal for rådyr er i dag jfr forskrift 300 daa, men jfr brev datert 20.03.2012, signert 
viltansvarlig Skiptvet kommune, sendt rådyrjegere, ble minstearealet endret til 500 daa f.om. 2012. 
Endringen ble gjennomført samtidig med at det ble innført ny arealberegningsmodell der alt 
registrert areal på den enkelte eiendom, med dyrka jord, skog inkl gårdsplass og veier, ble tatt med. 
Tidligere var det kun skogsareal som ble lagt til grunn, med tillegg for skjønnsmessige vurderinger, ref 
brev.  

 

 

Tabell 3 Tildelte og felte rådyr. 

I tabell 3 fremkommer registreringer gjort i hjorteviltregisteret de siste årene. Fellingsprosentent 



siste 4 år er ca 60 %.  

 

 

Tabell 4 Fallvilt rådyr år for år 

Tabell 4 viser fallvilt rådyr. Registrete påkjørte dyr variere fra 4 til 15 dyr enkelt år. De årene det er 
registret tildlete dyr kan det beregnes andel påkjørte dyr i forhold til tildelte. 

 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Påkjørt 5 4 15 5 12 12 

Tildelt 181  141 139 138 126 

Andel 2,7 %  10,6 % 3,5 % 8,7 % 9,5 % 

 

Etter at fornying av vald i 2012 og ny arealberegning ble tatt i bruk er det forholdsvis høy andel 
påkjørte rådyr og at det således er grunnlag for høyere avskyting. Det er også grunn til å anta at det 
er større mørketall for påkjørsel av rådyr en f.eks elg. 

 

Minsteareal for rådyr i nabokommunene er som følger: Sarpborg, grensen mot Skiptvet, 450 daa, 
Våler, 300 daa og Spydeberg, 300 daa. 

 

Administrasjonen foreslår å sette minsteareal for jakt på rådyr til 450 daa.  

 

Tellende vannlengde  bever 

Jfr tidligere redegjørelse foreslås det å videreføre dagens tellende vannlengde inntill ny forskrift 
foreligger. Tellende vannlengde foreslås videreført med 3000 meter. 

 

Forslag til ny forskrift følger vedlagt. 
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