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Forslag til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt med tilhørende jakttid etter
hjort i Lunner kommune, legges ut på høring i tråd med bestemmelsene i kap. 7 i
forvaltningsloven.
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Sammendrag:
Kommunen kan fastsette forskrift om åpning av jakt på bever, elg, hjort og rådyr. Det kan
også fastsettes et minsteareal for den enkelte art. Minstearealet danner grunnlaget for
godkjenning av vald og antall fellingstillatelser.
Det er dokumentasjon på hjortebestanden i kommunen og alle nabokommuner til Lunner
har innført adgang til jakt på hjort.
Vi foreslår å innføre forskrift som gir adgang til jakt på hjort. Forslaget legges ut på
høring før behandling og endelig vedtak.

Saksutredning:
1. FAKTA:
Lunner kommune har mottatt søknad om åpning av jakt på hjort fra Lunner almenning. De
viser til observasjoner av hjort bl.a ved hjelp av viltkamera og observasjoner både under
elgjakt og ellers. Åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal på hjort skal fastsettes
som forskrift jf §§ 5 og 6 i «Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22.03.2002»
(hjorteviltforskriften). Det er kommunen som fastsetter forskriften. Det skal legges vekt
på artens bestandsutvikling i området og den skade bestanden volder når en vurderer
åpning av jakt.
1.1 Lovverket
Viltloven ble endret i 2000 for å tilpasse viltforvaltningen til nye utfordringer.
Lovendringene betydde lovfestet overføring av ansvar og virkemidler til kommunen,
særlig i forvaltningen av hjortevilt og bever.
Kommunen har fått økt handlingsrom og vi skal løse lokale utfordringer og sikre verdiene
som hjortevilt og bever representerer. De offentlige verdiene og interessene er bl.a.
knyttet til opplevelsesverdier, biologisk mangfold, trafikkproblemer og andre
skader/ulemper. Kommunen har derfor et ansvar for å regulere størrelsen på bestander og
har også et ansvar knyttet til jaktrettshavernes rettigheter og rettsikkerhet ved å
fastsette forskrifter og enkeltvedtak.
I henhold til hjorteviltforskriftens § 5 har kommunen myndighet til å åpne for jakt på elg,
hjort, rådyr og bever innenfor sine grenser. Åpning av jakt etter hjortevilt fastsettes som
forskrift.
§ 5.Åpning av jakt på elg, hjort og rådyr
Kommunen fastsetter forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og/eller rådyr i
kommunen. Ved avgjørelse om åpning av jakt skal det legges vekt på artens
bestandsutvikling i området og en samfunnsmessig helhetsvurdering i samsvar med § 1.
Følgende opplysninger bør være kjent og vurderes før forskrift fastsettes:
 når ble det sett dyr i kommunen for første gang,
 hvor stor anslås bestanden til å være i dag,
 er bestanden avgrenset til en del av kommunen,
 vurdering av artens livsgrunnlag i kommunen (tilgang på vinternæring og
snøforhold),
 totalt tellende areal i kommunen
 en vurdering av om artens beitepress forårsaker skade på innmark og produktiv
skog, og i tilfelle i hvilket omfang.
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I henhold til hjorteviltforskriftens § 6 har kommunen også myndighet til å fastsette
minsteareal for elg, hjort og rådyr:
§ 6.Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr
Kommunen fastsetter minsteareal for elg, hjort og/eller rådyr i forskrift. Det kan
fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en kommune.(…)
Minsteareal er det minste antall dekar tellende areal som skal ligge til grunn for
godkjenningen av et vald og for tildeling av fellingstillatelse og godkjenning av
bestandsplan. Før fastsetting av minstearealet skal kommunen vurdere følgende;
beiteforholdene og artens livsvilkår ellers, herunder sesongtrekk, skadesituasjonen i
landbruket, både på jord-, hage- og skogbruk, viltpåkjørsler langs vei og jernbane samt
annen irregulær avgang siste tre år, bestandens tetthet/størrelse og sammensetning,
hovedsakelig basert på jaktstatistikk, Sett elg/Sett hjort-data og andre tilgjengelige
opplysninger om bestandsutviklingen for vedkommende art i kommunen.
Fastsetting av minsteareal gjøres i samme forskrift som åpning av jakt. Det kan fastsettes
ulikt minsteareal for ulike deler av en kommune dersom det er vesentlig forskjell på
produksjonsgrunnlag, bestandstetthet eller skadepress. Fastsetting av minsteareal er et
viktig virkemiddel i reguleringen av bestandsstørrelsen.
1.2 Naturmangfoldloven
I naturmangfoldloven § 5 om forvaltningsmål for arter står det at målet er at artene og
deres genetiske mangfold skal ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige
bestander i sine naturlige utbredelsesområder.
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges
til grunn ved offentlige beslutninger.
Naturmangfoldloven legger føringer for når kommunen kan åpne for jakt. Før kommunen
åpner for jakt heter det at høsting bare kan tillates når best tilgjengelig dokumentasjon
tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. Dette jf. naturmangfoldlovens §
16.
1.3 Hjortebestanden i Lunner
Hjortebestanden har økt på Østlandet de seinere år med innvandring fra vest og nord. I
Romeriksåsene og i Nordmarka har det vært observert hjort helt fra slutten av 1970-tallet
og det sannsynliggjør at det har vært hjort i Lunner like lenge. Observasjonen har økt fra
år til år. Det knytter seg allikevel en del usikkerhet til hvor stor bestanden er, samt til
gode habitater og trekkveier.
Det er viktig å komme i gang med en bestandsforvaltning så tidlig som mulig. Det er
lettere å regulere en bestand under oppbygging, enn å redusere en overtallig bestand.
Elgbestanden på Øvre Romerike har vært for stor i en årrekke, noe som har medført at de
gode beitene har vært overbeskattet i lang tid, og trenger tid på å bygge seg opp igjen. Vi
vet at vinterbeitene for elg og rådyr er utfordringen for dagens bestander i kommunen.
Hjorten beiter delvis på de samme vinterbeitene og vil bli en konkurrent til elg og rådyr.
Dette vil medføre økt press på næringstilgangen, noe som igjen vil kunne medføre flere
viltpåkjørsler. Om sommeren beiter hjort mye på innmark og det er kjent at dette kan gi
store skader. Tradisjonelt er den en større skadegjører på plantefelter, også gran.
1.4 Andre kommuner
Nabokommunene til Lunner har alle innført adgang til jakt på hjort.
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2. VURDERING/DRØFTING:
2.1 Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 og § 16
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: Det er gjort flere og flere observasjoner av hjort i Lunner i løpet
av de siste årene. Lunner almenning og Lunner grunneierlag viser til observasjoner ved
hjelp av et viltkamera i Rundelsmarka og det er observert hjort i forbindelse med elgjakt
og andre tilfeldige observasjoner. Det er observert hjorteflokker på jordene ved Hanekne
gård, ved Grua er det hjort hver høst som beiter på jordene og i nordlia ved Mylla er det
tydelige hjortestier og beitetegn. Det er sendt inn en del bilder som er tatt av
viltkameraet som dokumentasjon.
Vi mener at dokumentasjonen som er sendt inn, viser at det er en del hjort i Lunner. I
tillegg er det åpnet for jakt på hjort i alle nabokommunene og det er derfor liten grunn
for at det ikke skal åpnes for jakt i Lunner. Totalt sett mener vi at kunnskapsgrunnlaget
er godt nok og at det er forsvarlig å åpne for jakt.
§ 9 Føre-var-prinsippet: Kunnskapsgrunnlaget om hjortebestanden i Lunner vil øke etter
hvert som det rapporteres om sett-hjort og ved jaktstatistikk. Forvaltningen av jakta med
tildeling av jakt, vil i seg selv være et føre-var-tiltak når det gjelder bestanden.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Dette handler om at økosystemet skal
vurderes utfra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. I
forbindelse med tildeling av jakt og jaktforvaltninga, vil det være viktig å vurdere samlet
belastning.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse og § 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
er ikke spesielt relevante i denne sammenhengen.
Forskriften foreslår at det gis adgang til jakt på hjort med et minsteareal på 5 000 daa.
Forslag til minsteareal er basert på en samlet vurdering av lokale forhold som
næringstilgang og farer og ulemper i trafikken, samt tilpassing til minsteareal i Gran
kommune. Hjortebestanden i området vil vokse de kommende åra, og anser det som en
fordel at minstearealet settes slik at det tas høyde for denne veksten
Ifølge Statistisk Sentralbyrå har antall felte hjort i Norge økt kraftig de siste 30 åra.
2.2 Vurderinger etter forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever
Dokumentasjonen på observasjoner av hjort tilsier at det lever hjort over store deler av
kommunen, men det er noe usikkert hvor stor bestanden er og hvor trekkveger og gode
habitater er.
En voksende bestand av hjort i tillegg til bestander av elg og rådyr, kan føre til økt press
på næringstilgangen. Hensynet til skogproduksjon/skogforyngelse er særlig aktuelt å
vurdere når det gjelder overbeiting. Farer og ulemper i trafikken forårsaket av hjortevilt
er andre områder som viltforvaltningen må ta hensyn til. En lokal forvaltning av
hjorteviltinteressene vil sikre at slike samfunnsinteresser blir ivaretatt. Selv om
hjortebestanden er begrenset, anbefaler vi at det etableres en forvaltning av hjort i hele
kommunen slik at denne forvaltningen blir sett i sammenheng med øvrig viltforvaltning i
kommunen.
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2.3 Forslag til forskrift
Forslag til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt, med tilhørende jakttid,
etter hjort i Lunner kommune:
§ 1 Arter
Det er adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune, Oppland.
§ 2 Minsteareal/fordelingsgrunnlag
Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser er 5 000 daa
§ 3 Jakttid
Jakttid for hjort er fra og med 1. september til og med 23. desember, jf § i forskrift om
jakt- og fangsttider, 2012-2014
KONKLUSJON MED BEGRUNNELSE
Forslag til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt med tilhørende jakttid etter
hjort i Lunner kommune, legges ut på høring i tråd med bestemmelsene i kap. 7 i
forvaltningsloven.

DOKUMENT I SAKEN:
Vedlagt til behandlende organ:
16/23155
Søknad om hjortejakt.

Avsender:Lunner almenning

Øvrige dokument:
Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:
Lunner Almenning, Hadelandsvegen 853 2743 HARESTUA, firmapost@jevnakerlunneralm.no
Rett utskrift av møtebok.
Roa,
Utvalgssekretær
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