Halden kommune

Møteinnkalling
Utvalg:

Vilt- og innlandsfiskenemnda

Møtested:

Møterom 2, Storgt. 7 - Wielgården

Dato:

28.05.2019

Tidspunkt: 16:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Resultat elgjakta 2018

Sammendrag av saken:
I Halden ble det skutt 153 dyr av en kvote på 217 dyr.

Kvoten for elgjakta 2018 var på 217 dyr. Av disse ble det felt til sammen 153 dyr, som gir en
fellingsprosent på 70 for hele Halden.
Fordeling på felte dyr:
Halden
Kalv

Ungdyr

Voksen

Sum

Hann

24

49

25

98

Hunn

21

21

13

55

Sum

45

70

38

153

Voksen
9
5
14

Sum
40
27
67

Fellingsresultatet for Berg og Idd er som følger:
Berg
Hann
Hunn
Sum

Kalv
11
11
22

Ungdyr
20
11
31

4

Idd
Hann
Hunn
Sum

Kalv
13
10
23

Ungdyr
29
10
39

Voksen
16
8
24

Sum
58
28
86

Uttaket fordelt på hanndyr og hunndyr blant kalv og ungdyr var ujevnt fordelt i 2018, med en stor
overvekt i uttaket av hanndyr. På grunn av tørken som var i sommer, ble jaktlagene oppfordret til å spare
hunndyr, og da spesielt voksne hunndyr. Dette er nok hovedgrunnen til det skjeve uttaket på kjønn. Okseku forholdet viser 2,98 kuer pr. okse, noe som er langt høyere enn målsetningen på 2 sette kuer pr. okse.
Gjennomsnittet de siste 7 årene er 2,36 ku pr. sett okse. Dette er noe jegerne må ta hensyn til i
avskytingen de neste årene.
Det ble sett 0,61 kalv pr ku i 2018, noe som er langt lavere enn i de foregående årene. I 2017 var tallet
0,67 og i 2016 0,77. Gjennomsnittet de siste 7 årene er 0,73. Det lave kalvetallet skyldes mest sannsynlig
den varme og tørre sommeren 2018.
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Rådyrjakta 2018

Sammendrag av saken:
Det ble felt til sammen 304 rådyr i 2018. Fordelt på kjønn og alder var avskytingen som følger:
Kalv Voksen

I alt

Hanndyr

48

147

195

Hunndyr

39

70

109

I alt

87

217

304

Antall felte rådyr i 2018 er noe lavere enn det som ble felt i 2017, da det ble felt 339 rådyr i Halden. I
2016 var tallet 324 og i 2015 var tallet 299 skutte rådyr.
I tillegg er det registrert 95 rådyr døde av andre årsaker i løpet av jaktåret 2017/18.
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Åpning av jakt på hjort i Halden - resultat av høringsrunden
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Saksprotokoll i Vilt- og innlandsfiskenemnda - 30.04.2019
Behandling:
Saken ble ikke behandlet, jfr. sak PS 2019/1.

Rådmannens innstilling:

Åpning av jakt på hjort i Halden kommune utsettes til fremskaffet kunnskap om hjortebestandens
størrelse tilsier at det er et høstningsbart overskudd av hjort i Halden kommune.
Saksutredning:
Bakgrunn
I møte i vilt- og innlandsfiskenemnda 21.11.2018 ble det i sak nr. 2018/15 vedtatt å sende på høring
forslag om åpning av jakt på hjort i Halden.

Forslag på åpning av jakt på hjort i Halden ble sendt på høring til storvaldene i kommunen,
lokale skogeierlag, lokale bondelag, naturvernforbundet i Halden, Fylkeskommunen.
Fylkesmannen, AJFF, HOJFF, Sarpsborg, Rakkestad og Aremark kommuner. I tillegg ble
høringssaken annonsert i Halden Arbeiderblad og på kommunens hjemmeside.
Følgende høringssvar er mottatt:
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Arbeidernes Jeger og Fiskerforening:
AJFF er enige i at det skal åpnes for jakt på hjort, men mener at minstearealet er satt altfor høyt. De mener
at minstearealet bør være det dobbelte av hva det er for elg, dvs. 4.000 dekar i Berg og 5.000 dekar på Idd.

Berg Skogeierlag, Idd Skogeierlag, Norskog, Berg Bondelag og Idd Bondelag:
Mener at det må åpnes for jakt på hjort i Halden, og at det bør etableres et storvald for hjort i hele
Halden kommune. Minstearealet bør være 20.000 dekar.
Sarpsborg kommune:
Saken er behandlet i vilt- og innlandsfiskenemnda. Sarpsborg har ingen merknader til forskriften,
men det forutsettes at datagrunnlaget er godt nok til å vurdere ar bestanden er stor nok til å
produsere et høstningsverdig overskudd.
Aremark kommune:
Aremark kommune har ingen innvending mot foreslått åpning på jakt på hjort i Halden. Ved å
sette et relativt høyt minsteareal på 30.000 dekar vil dette i realiteten medføre et lite unntak.
Hjorten oppholder seg i bestemte områder i kommunen slik at det blir et begrenset jaktområde.
Det er vanskelig å dokumentere hjortebestanden i en kommune og det er kun gjennom sett-elg
skjemaet en får tilbakemeldinger, hvis man ikke svært aktivt går inn for å få inn opplysninger.
Erfaringer fra Aremark kommune er at etter kommunen åpnet for et forsiktig uttak av hjort med
et minsteareal på 20.000 dekar har kommunen fått flere tilbakemeldinger og oversikt over
hjortebestanden i kommunen. I tillegg har kommunen flere steder med lite hjort benyttet § 7 i
Hjorteviltforskriften fullt ut, samt at det hittil er gitt fellingstillatelse på kun kalv og spissbukk,
slik at kommunen ikke skal overbeskatte bestanden før en får bedre oversikt.
Vestre Berg elgvald:
Vestre Berg elgvald stiller seg positive til åpning av jakt på hjort i Halden. Vestre Berg elgvald
mener at minstearealet må senkes betraktelig for å minimalisere skadeomfang hjorten utfører på
skog og jordbruksareal.
Idd storvald:
Idd storvald støtter forslaget om åpning av jakt på hjort i Halden.
Østfold fylkeskommune:
Østfold fylkeskommune har vurdert forslaget i forhold til forskrift 10.02.2012 nr. 134 om
forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften). Det er særlig §§ 3,7 og 8 som er vurdert; samt
bestemmelsene i § 16 i Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).
Først til § 3 i hjorteviltforskriften som fastslår at kommunen skal ha en målsetning for utvikling
av hjorteviltbestandene i kommunen. I retningslinjene presiseres det at disse skal være konkrete
og etterprøvbare. Det anbefales at indekser fra hjorteviltregisteret benyttes til evalueringen.
Østfold fylkeskommune kan ikke se at det foreligger mål for forvaltning av hjort i Halden
kommunes målsetning for forvaltning av hjortevilt.
§§ 7 og 8 i hjorteviltforskriften gir kommunen mulighet til å åpne for jakt på hjortevilt, og til å
regulere uttaket ved å fastsette et minsteareal.
Det framgår av naturmangfoldlovens § 16, tredje ledd at «Høsting kan bare tillates når best
tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd». Denne
bestemmelsen lister opp to vilkår som begge må være oppfylt for å tillate høsting. Vilkåret om
«best tilgjengelig dokumentasjon» knyttes til både innhold og form på dokumentasjonen som
kommunen må skaffe. Hvis det er mangelfulle data og utilstrekkelig faglig dokumentasjon, bør
kommunen avstå fra å åpne for jakt.
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Det andre vilkåret om at bestanden «produserer et høstingsverdig overskudd» gir en klar
anvisning på at høstingen skal være bærekraftig. Det å produsere et høstingsverdig overskudd
innebærer at hele overskuddet kan tas ut uten at det går utover bestandens produksjonsevne. I de
tilfeller en ønsker å høste mer enn overskuddet eller høste der det ikke er et overskudd, må det
dokumenteres en antatt vekst slik at arten på sikt produserer et høstingsverdig overskudd. I
praksis innebærer dette at det vil være formålstjenlig å se en bestand over større enheter enn en
enkelt kommune, og at en gjennom interkommunalt samarbeid legger til rette for en planmessig
beskatning.
Østfold fylkeskommune er usikre på om vilkårene i Naturmangfoldloven er oppfylt i dette
tilfellet. Fylkeskommunen vil bemerke at kommunen bruker antall observasjoner av hjort i
Hjorteviltregisteret som antall hjort. Ettersom en hjort kan være observert mange ganger i løpet
av en jaktdag, er det høy sannsynlighet for at bestandstallene kommunen opererer med er feil. Vi
anbefaler at kommunen samler mer kunnskap om hjortens vandringsmønster i kommunen og
mellom kommuner.
Østfold fylkeskommune mener det foreligger for lite kunnskap om hjortebestanden i
kommunen, og anbefaler Halden kommune å vente med å åpne for jakt på hjort basert på
naturmangfoldlovens prinsipp om «føre var». Vi anbefaler også at hjorten sees på i en
større sammenheng enn en enkelt kommune, og at det jobbes frem en felles
forvaltningsstrategi for flere kommuner.
Naturvernforbundet:
Naturvernforbundet i Halden har ingen innsigelser mot åpning av jakt på hjort i Halden. Jakttiden
mener vi skal legges til samme tid som elgjakta. Ikke tidligere slik som for rådyr.
Halden og Omegn JFF:
Er enige at det skal åpnes for jakt på hjort i Halden.
Nordre Idd Storvald:
Vi er enige om at det må jaktes hjort. Er kanskje noe storvalda kan være med å styre.
Administrasjonens merknader
Det er mottatt 10 høringssvar. 3 av høringsinstansene har ingen merknader til at det åpnes for jakt
på hjort, men en av disse høringsinstansene forutsetter at datagrunnlaget er godt nok til å vurdere
at bestanden er stor nok til å produsere et høstningsverdig overskudd. 6 av høringsinstansene er
positive til at det åpnes for jakt på hjort, mens 1 høringsinstans mener det må ventes med å åpne
for jakt på hjort i Halden til vi har bedre dokumentasjon på antall hjort i kommunen. 3 av
høringsinstansene som er positive til åpning av jakt på hjort, mener at kommunens forslag på
minsteareal på 30.000 dekar er for høyt.
Østfold fylkeskommune mener at kommunen ikke har tilstrekkelig kunnskap om bestanden av
hjort i kommunen, og anbefaler Halden kommune å vente med og åpne for jakt på hjort basert på
naturmangfoldlovens prinsipp «føre var». Fylkeskommunen bemerker at kommunen bruker
antall observasjoner av hjort i hjorteviltregisteret som antall hjort.
Konklusjon
De innkomne høringssvarene viser at det er et ønske om at det åpnes for jakt på hjort i Halden, men at det
først må skaffes bedre dokumentasjon på hjortebestandens størrelse i kommunen for å se om det er
grunnlag for å åpne for jakt på hjort. Halden kommune må også utarbeide ny kommunal målsetning for
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hjorteviltforvaltning i Halden kommune, der det må foreligge mål for forvalting av hjort.
Administrasjonen bruker våren, sommeren og høsten til å skaffe mer kunnskap om bestandens størrelse i
kommunen, før vi på nytt vurderer om det er grunnlag for å åpne for jakt på hjort etter
naturmangfoldlovens § 16 tredje ledd.
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