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PS 2019/11 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Vilt- og innlandsfiskenemnda - 05.09.2019
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2019/12 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Vilt- og innlandsfiskenemnda - 05.09.2019
Behandling:
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Sakslisten godkjent.

PS 2019/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Vilt- og innlandsfiskenemnda - 05.09.2019
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2019/14 Referatsaker
Saksprotokoll i Vilt- og innlandsfiskenemnda - 05.09.2019
Behandling:
Det forelå ingen referatsaker til behandling.

PS 2019/15 Høringsuttalelse på forslag til Forskrift om skadefelling, om dødt
vilt, og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften).
Saksprotokoll i Vilt- og innlandsfiskenemnda - 05.09.2019
Behandling:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saksframlegget på forslag til «Forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om bruk av vilt i
oppdrett, forskning og dyrepark» (Arkivref. 2019/806-40) sendes høringsinstansen som Halden
kommunes uttalelse i saken.

PS 2019/16 Høringsuttalelse på forslag til Forskrift om utlegging av åte og
foring av vilt.
Saksprotokoll i Vilt- og innlandsfiskenemnda - 05.09.2019
Behandling:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saksframlegget på forslag til «Forskrift om utlegging av åte og foring av vilt» (Arkivref. 2019/41)
sendes høringsinstansen som Halden kommunes uttalelse i saken.

PS 2019/17 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Halden
kommune
Saksprotokoll i Vilt- og innlandsfiskenemnda - 05.09.2019
Behandling:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslaget til revidert kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning i Halden kommune sendes
ut på høring til berørte parter.

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Halden kommune.
Kommunen vedtar mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for
jakt på artene. Den kommunale målsetting for hjorteviltforvaltning i Halden baserer seg på en
tilnærmet felles målsetting for alle kommuner i østre Elgregion Østfold.
Den kommunale forvaltningen av hjortevilt bygger på naturmangfoldloven og viltlovens
§1:
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.
Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.
1. Overordnet kommunal målsetting:




Halden kommune skal ha en biologisk sunn hjorteviltstamme som er bærekraftig i
forhold til beitetilgang og artsmangfold i naturen og som minimaliserer konflikter med
trafikken, jord- og skogbruksnæring, private hager og øvrig friluftsliv.
Jakt etter hjortevilt i Halden skal foregå innen rammene av gjeldende lovverk og
utøvelsen skal gjennomføres i henhold til viltlovens § 19. (human jakt)

2. Mål og avskytning for hjorteviltet:
2.1 Elg
2.1.1 Mål for elgforvaltningen
 Halden kommune skal ha en stabil elgbestand innen bærekraftige rammer
 Avskytingen skal bygge på ordninger som beskytter de mest produktive dyrene –
minimum 64 % av uttaket bør være ungdyr og kalv, og 40 % av ungdyrkvoten bør tas ut
som kalv.
 Beskatningen skal – dersom ikke andre forhold tilsier det - gjennomføres i hele
stammen. Fordelt på begge kjønn (50/50 % på 1 ½ åring og voksen) og alle
aldersgrupper (kalv, 1 ½ åring og voksen).
 Ku/okseforholdet bør ikke overstige 2:1 blant dyr eldre enn kalv - målt ved sett-elg.
 Øke andelen stor okse.
 Gjennomsnittlig slaktevekt i planperioden skal ikke synke - målt på ungdyr 1 ½ år, over
tre år, i forhold til perioden 2007 -2015. Dersom så skjer skal tiltak vurderes.
 Beiteutnyttelsen skal i gjennomsnitt ikke overstige 20 % av årlig kvistproduksjon for
furu – kommunen har inntil annet blir bestemt ansvaret for beitetakseringen.
 Beiteutnyttelsen skal ikke overstige 65 % av siste års skuddproduksjon på prefererte
beitearter (ROS) – kommunen har inntil annet blir bestemt ansvaret for beitetakseringen.
 Trafikkdrept elg skal ikke overstige 5 % av tildelt kvote i planperioden på 3 år –
kommunen har ansvaret for telling og eventuelle tiltak.
 Når elgbestanden blir utsatt for ulvepredasjon skal forvaltningen umiddelbart tas opp til
vurdering. Det tilstrebes at forvaltningen legger opp til at det om mulig forefinnes /
opprettholdes et bærekraftig høstbart overskudd i perioder med revirhevdende ulv.
 At elgbestandens størrelse ikke blir en trussel for biologisk mangfold.
2.1.2 Bestandsplaner
Elgforvaltningen skal skje gjennom bestandsplaner og avskytingsplaner. Bestandsplanen skal
utformes i tråd med kommunal målsetting og gjeldende lovverk. I tillegg skal det utformes egen
lokal målsetting for elgbestanden i planområdet.
2.1.2.1 Krav til planen:
 Evaluering av avskytingsresultat fra foregående planperiode i henhold til kommunale og
egne målsettinger.
 Utforme lokal målsetting for kommende planperiode.
 Utarbeide bestandsplan for kommende planperiode basert på lokal målsetting, kommunal
målsetting og gjeldende lovverk.
 Pålegge jegere/rettighetshavere å gjennomføre ulike former for registreringer som –
slaktevektregistrering, tanninsamling og SETT ELG mv.
2.1.2.2 Avskytingsplanen:
 Utarbeide en realistisk avskytingsplan basert på kriteriene i kommunal målsetting og
lokale mål.

2.1.3 Avskytning etter hjorteviltforskriftens § 18
 Jaktfelt som ikke deltar i bestandsplanområder får tildelt kvote etter § 18 i forskrift om
forvaltning av hjortevilt dvs kalv, ku og okse. Uttaket etter den modellen settes til 64 %
kalv, 18 % voksne hunndyr 1 ½ år og eldre og 18 % voksne hanndyr og eldre.
2.1.4 Nedklassifisering
Kommunen kan nedklassifisere dyr når det er tydelig mindreverdig i forhold til
gjennomsnittsvekta til aldersklassen. Eldre hanndyr under 145 kr og eldre hunndyr under 140 kg
nedklassifiseres til ungdyr. Ungdyr under 80 kg nedklassifiseres til kalv. Kalv under 40 kg
regnes som fallvilt.
2.2 Rådyr
2.2.1. Mål for rådyrforvaltningen
 Halden kommune ønsker en rådyrbestand som bidrar til økonomisk avkastning for
grunneierne, som er en matressurs og en viktig rekreasjonskilde for innenbygdsboende
og tilreisende jegere.
 Trafikkdrept rådyr skal ikke overstige 10 % av tildelt kvote.
2.3 Hjort
2.3.1 Mål for hjorteforvaltningen
 Halden kommune har som mål å ha en bærekraftig bestand av hjort i kommunen.
 Bestanden skal ha en sunn alders og kjønnsfordeling.
 Bestanden skal likevel holdes så lav at den ikke påfører uakseptable skader for jord- og
skogbruk.
2.3.2 Avskytning av hjort
 For de jaktområdene som ikke er tilknyttet et bestandsplanområde skal fellingstillatelsen
gis etter § 18 i form av kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og
voksne hanndyr (2 ½ år og eldre).
3. Minsteareal for elg, hjort og rådyr
I Halden kommune er det ved forskrift av 11.01.2011 vedtatt følgende minsteareal:
- 2 000 daa pr. elg i Berg
- 2 500 daa pr. elg på Idd
- 300/500 daa pr. rådyr
Minstearealet ved eventuell hjortejakt vil bli vurdert på det tidspunktet det åpnes for jakt. Det
vurderes nå en åpning i løpet av en 3 årsperiode.
I henhold til § 7 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av
fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg, hjort og rådyr med inntil 50%. Vedtaket må
begrunnes i ulikheter i
viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, eller den skaden den påfører
andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold.
På grunn av ulvens predasjon på hjorteviltet er det stor usikkerhet med hensyn på
fellingskvotenes størrelse. Dette medfører at kvotene må kunne justeres i bestandsplanperioden.
4. Viltpåkjørsler
Bestandene ev elg, hjort og rådyr bør holdes på et nivå som gir et begrenset antall viltpåkjørsler.

Gjennomføre tiltak for å redusere antall viltpåkjørsler i kommunen.
5. Skader på skog og innmark
Skader skal holdes på et akseptabelt nivå som ikke gir vesentlig økonomisk skade. Overbeite må
reguleres i forhold til bestandsnivå og uttak i bestandsplanområdet.
6. Biologisk mangfold og beitegrunnlag.
Bestandene av hjortevilt bør holdes på et nivå som ikke medfører en vesentlig trussel mot det
biologiske mangfoldet.
Det gjennomføres beiteregistreringer i samarbeid med Elgregion øst og jaktrettshaverne.
7. Næring og rekreasjon.
Hjorteviltbestanden skal innenfor rammene av målene for bærekraftig forvaltning gi en høy og
mest mulig stabil avkastning som grunnlag for verdiskapning i landbruksnæringen.
Dagens gode tilgang til jakt på hjortevilt er et verdifullt aktivum for bygdesamfunnet som må
videreføres.
8. Kontrollordninger og andre tiltak
 Registreringer for å kartlegge hjorteviltbestandenes utvikling:
- Jevnlige beitetakseringer etter Solbraa-metoden.
- Veiing av samtlige skutte elg og hjort
- Føring av SETT ELG og SETT HJORT
- Jevnlig tannanalyse av skutte dyr
- Andre tiltak som kan bidra til innsikt i hjorteviltbestandenes utvikling.
 Det arbeides kontinuerlig for å øke kunnskap og innsikt i hjorteviltforvaltning. Dette
gjelder for både forvaltningen, grunneiere og jegere.
 Gjennomføre tiltak for å redusere antall viltpåkjørsler i trafikken.
 Ved vesentlig avvik fra godkjent bestandsplan målt i felte dyr, kan kommunen gå inn for
å tildele dyr etter alder og kjønn, jfr. § 18 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, slik at
forutsetningen og intensjonene i planer blir oppfylt.
9. Samarbeid
Det tilstrebes et størst mulig samarbeid mellom bestandsplanområdene i kommunen.
De jaktområder som har grense til nabokommuner holder kontakt med tilstøtende jaktområder i
disse kommunene.
Halden kommune er medlem av elgregion Øst Østfold og tilpasser seg så langt som mulig de
avtaler og forordninger som blir vedtatt der.

