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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  20/03857-45 
Saksbehandler Dag Bjerkestrand 
 
 
 
 

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune 

 
 
 
 
  
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Averøy formannskap 08.03.2022 14/22 
2 Averøy kommunestyre 14.03.2022 5/22 

 
 
Averøy formannskap har behandlet saken i møte 08.03.2022 sak 14/22 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Vedtatt mot 1 stemme - Håkon Dretvik (AVERØY FREMSKRITTSPARTI) 
Averøy formannskaps innstilling  

1.Averøy kommune vedtar vedlagte «Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy 
kommune, Møre og Romsdal».  
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre 14.03.2022 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.  

§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.  

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:  

Hjort: Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende nord for KV4206 Kristvikveien, KV4205 
Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 900 dekar.  
Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende sør for KV4206 Kristvikveien, KV4205 
Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 300 dekar.  

Rådyr: 150 dekar.  

I' Averøy kommune 
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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok. 20/03857-45 

Saksbehandler Dag Bjerkestrand 

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune 

Saksgang Møtedato Saknr 

l Averøy formannskap 08.03.2022 14/22 

2 Averøy kommunestyre 14.03.2022 5/22 

Averøy formannskap har behandlet saken i mote 08.03.2022 sak 14/22 

Mtebehandling 

Votering 

Vedtatt mot l stemme - Häkon Dretvik (AVERØY FREMSKRITTSPARTI) 

Averøy formannskaps innstilling 

l .Averøy kommune vedtar vedlagte «Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy 

kommune, Møre og Romsdal». 
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre 14.03.2022 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevi l t§ 5 o g §  6. 

§ l. Det er adgang ti l  jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune. 

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er: 

Hjort: Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende nord for KV4206 Kristvikveien, KV4205 

Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 900 dekar. 
Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende sør for KV4206 Kristvikveien, KV4205 

Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 300 dekar. 

Rådyr: 150 dekar. 
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§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 27. september 2021 nr. 2933 
Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.  

2.Hvis målsettingen om «En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak 
på mellom 135 og 170 skutte hjort pr. år» er oppnådd innen utgangen av 2023, vil minstearealet bli 
vurdert forhøyet igjen. 
 
 
 
 
 
Averøy kommunestyre har behandlet saken i møte 14.03.2022 sak 5/22 
 
Møtebehandling 

Håkon Dretvik (FRP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes og sendes ut på høring. 
 
Votering 

Utsettelsesforslaget falt mot 3 stemmer (Håkon Dretvik(FRP), Geir Peder Bøe (AVERØY VENSTRE), 
Odd Sigbjørn Tvestad (AVERØY HØYRE)   
Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Håkon Dretvik(FRP), Geir Peder Bøe (AVERØY 
VENSTRE) 
 
 
Averøy kommunestyres vedtak  

1.Averøy kommune vedtar vedlagte «Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy 
kommune, Møre og Romsdal».  
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre 14.03.2022 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.  

§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.  

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:  

Hjort: Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende nord for KV4206 Kristvikveien, KV4205 
Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 900 dekar.  
Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende sør for KV4206 Kristvikveien, KV4205 
Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 300 dekar.  

Rådyr: 150 dekar.  

§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 27. september 2021 nr. 2933 
Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.  

2.Hvis målsettingen om «En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak 
på mellom 135 og 170 skutte hjort pr. år» er oppnådd innen utgangen av 2023, vil minstearealet bli 
vurdert forhøyet igjen. 
 
 
 
 
  

§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 27. september 2021 nr. 2933 
Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal. 

2.Hvis målsettingen om «En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak 
på mellom 135 og 170 skutte hjort pr. år» er oppnådd innen utgangen av 2023, vil minstearealet bli 

vurdert forhøyet igjen. 

Averøy kommunestyre har behandlet saken i mote 14.03.2022 sak 5/22 

Mtebehandling 

Håkon Dretvik (FRP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes og sendes ut på høring. 

Votering 

Utsettelsesforslaget falt mot 3 stemmer (Håkon Dretvik(FRP), Geir Peder Bøe (AVERØY VENSTRE), 
Odd Sigbjorn Tvestad (AVERY H Y R E )  

Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Håkon Dretvik(FRP), Geir Peder Bøe (AVERØY 
VENSTRE) 

Averøy kommunestyres vedtak 

l .Averøy kommune vedtar vedlagte «Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy 
kommune, Møre og Romsdal». 

Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre 14.03.2022 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevi l t§ 5 o g §  6. 

§ l. Det er adgang ti l  jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune. 

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er: 

Hjort: Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende nord for KV4206 Kristvikveien, KV4205 
Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 900 dekar. 

Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende sør for KV4206 Kristvikveien, KV4205 
Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 300 dekar. 

Rådyr: 150 dekar. 

§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 27. september 2021 nr. 2933 
Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal. 

2.Hvis målsettingen om «En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak 
på mellom 135 og 170 skutte hjort pr. år» er oppnådd innen utgangen av 2023, vil minstearealet bli 
vurdert forhøyet igjen. 
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Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
1.Averøy kommune vedtar vedlagte «Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy 
kommune, Møre og Romsdal».  
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre 14.03.2022 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.  

§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.  

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:  

Hjort: Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende nord for KV4206 Kristvikveien, KV4205 
Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 900 dekar.  
Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende sør for KV4206 Kristvikveien, KV4205 
Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 300 dekar.  

Rådyr: 150 dekar.  

§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 27. september 2021 nr. 2933 
Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.  

2.Hvis målsettingen om «En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak 
på mellom 135 og 170 skutte hjort pr. år» er oppnådd innen utgangen av 2023, vil minstearealet bli 
vurdert forhøyet igjen. 

 
Saksopplysninger 
Sakens historikk: 
Saken er tidligere behandlet i Averøy kommunestyre 10.05.2021, 21.06.2021, 27.09.2021 og 
25.10.2021. 

Averøy kommune mottok brev fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal «Averøy kommune – vedtak – 
lovlighetskontroll – minsteareal for jakt» datert 27.01.2022. Arkivsaknr 20/03857-44.  

Vedtak: «Statsforvalteren opphever Averøy kommunestyre sitt vedtak i sak 41/21 av 27.september 
2021.» 

Saken har en lang og omfattende historikk som er beskrevet i vedlagte «Svar på brev fra 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal datert 30.11.2021 – Innhenting av opplysninger – 
lovlighetskontroll – kommunestyrevedtak 41/21.» datert 14.12.2021. Arkivsaknr 20/03857-43. 

Saksbehandling: 
På grunn av at Statsforvalteren i Møre og Romsdal opphevet Averøy kommunestyre sitt vedtak i sak 
41/21 av 27.september 2021 legges saken frem for kommunestyret for nytt vedtak. 

Saken har tidligere gjennomgått den formelle saksbehandlingsprosessen for forskrift med politisk 
behandling av høringsforslag, utsending på høring, vurdering av høringsuttalelser og videre politisk 
behandling. Det eneste som mangler er et gyldig endelig vedtak i kommunestyret. Innspill til 
minsteareal som er kommet til Averøy kommune innen 15.januar 2022 tas inn i saksfremlegget som 
legges frem for Averøy formannskap i møte 8.mars 2022 og Averøy kommunestyre i møte 14.mars 
2022. 

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune 

Kommunedirektørens innstilling: 
l .Averøy kommune vedtar vedlagte «Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy 

kommune, Møre og Romsdal». 
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre 14.03.2022 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevi l t§ 5 o g §  6. 

§ l. Det er adgang ti l  jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune. 

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er: 

Hjort: Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende nord for KV4206 Kristvikveien, KV4205 
Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 900 dekar. 

Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende sør for KV4206 Kristvikveien, KV4205 
Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 300 dekar. 

Rådyr: 150 dekar. 

§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 27. september 2021 nr. 2933 
Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal. 

2.Hvis målsettingen om «En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak 
på mellom 135 og 170 skutte hjort pr. år» er oppnådd innen utgangen av 2023, vil minstearealet bli 
vurdert forhøyet igjen. 

Saksopplysninger 
Sakens historikk: 
Saken er tidligere behandlet i Averøy kommunestyre 10.05.2021, 21.06.2021, 27.09.2021 og 

25.10.2021. 

Averøy kommune mottok brev fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal «Averøy kommune - ved tak  - 

lovlighetskontroll - minsteareal for jakt» datert 27.01.2022. Arkivsaknr 20/03857-44. 

Vedtak: «Statsforvalteren opphever Averøy kommunestyre sitt vedtak i sak 41/21 av 27.september 

2021.» 

Saken har en lang og omfattende historikk som er beskrevet i vedlagte «Svar på brev fra 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal datert 30.11.2021- Innhenting av opplysninger - 

lovlighetskontroll - kommunestyrevedtak 41/21.» datert 14.12.2021. Arkivsaknr 20/03857-43. 

Saksbehandling: 

På grunn av at Statsforvalteren i Møre og Romsdal opphevet Averøy kommunestyre sitt vedtak i sak 
41/21 av 27.september 2021 legges saken frem for kommunestyret for nytt vedtak. 

Saken har tidligere gjennomgått den formelle saksbehandlingsprosessen for forskrift med politisk 
behandling av høringsforslag, utsending på høring, vurdering av høringsuttalelser og videre politisk 

behandling. Det eneste som mangler er et gyldig endelig vedtak i kommunestyret. Innspill ti l 
minsteareal som er kommet t i l  Averøy kommune innen 15.januar 2022 tas inn i saksfremlegget som 
legges frem for Averøy formannskap i møte 8.mars 2022 og Averøy kommunestyre i møte 14.mars 

2022. 
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Lovverk: 
Saken skal behandles etter i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og 
forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6. 

Tidsfrister: 
Iht § 6 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt skal forslag om endring av minsteareal fremmes innen 
15.januar. Jaktrettshavere, jordbrukere, jegere og andre som har rettslige interesser i elg, hjort og 
rådyr kan fremme forslag overfor kommunen om endring av minsteareal. 
En forskriftsendring fastsettes av kommunen innen 15.mars. 

Konsekvenser av utsatt behandling i møte i Averøy kommunestyre den 14.03.2022: 
Dersom det ikke blir fattet vedtak med fastsettelse av forskrift om minsteareal i møte i Averøy 
kommunestyre innen 15.mars 2022 vil forskrift om minsteareal vedtatt i 2017 være gjeldende. Det vil 
i så tilfelle medføre at det må fattes vedtak om at tidligere godkjenning av bestandsplan for Averøy 
bestandsplanområde trekkes tilbake. Tildeling av fellingstillatelser på hjort til valdene Framsida 
storvald, Vestsida jaktområde og Rånes-Kvernes storvald blir da tildelt etter minsteareal. Det 
maksimale antallet fellingstillatelser på hjort for disse valdene vil i så tilfelle for 2022 bli totalt 236. 

Lovdata skriver i epost datert 9.02.2022: 
«Vi anser ikke oss forpliktet til å kunngjøre statsforvalterens vedtak. Det følger av lov om Norsk Lovtidend § 1 
annet ledd at det er adgang til å kunngjøre andre dokumenter hvis «det finnes hensiktsmessig», men 
Statsforvalterens vedtak fremstår ikke som egnet for kunngjøring, da det ikke er utformet som 
opphevelsesforskrift. 
Forskrift 31. oktober 2017 nr. 1740 er opphevet og kan ikke «gjenopplives» som følge av Statsforvalterens 
vedtak. 
Kommunestyret må derfor vedta ny forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr og samtidig oppheve 
forskrift 27. september 2021 nr. 2933.» 

Saksopplysninger: 
Hva er minsteareal  
Minsteareal er størrelsen på det tellende arealet i et vald som skal legges til grunn for hvert dyr det 
gis fellingstillatelse på. Begrepet har to rettsvirkninger: 1) Størrelsen på det tellende arealet som 
normalt skal ligge til grunn for hver fellingstillatelse som jaktrettshaverne har krav på. 2) Areal-
størrelsen på det minste sammenhengende området som offentlig myndighet kan godkjenne som et 
vald.  

Saksbehandlingen for ny forskrift om minsteareal  
- Invitasjon til å komme med innspill.  
- Administrasjonen lager et saksfremlegg med forslag til forskrift om minsteareal.  
- Forvaltningsutvalget vedtar å sende forslag til forskrift om minsteareal ut på høring.  
- Administrasjonen behandler innkomne høringsuttalelser og legger saken frem på nytt.  
- Forvaltningsutvalget vedtar en innstilling overfor Formannskapet.  
- Formannskapet vedtar en innstilling overfor Kommunestyret.  
- Kommunestyret fatter endelig vedtak.  
 
Gjeldende forskrift  
Gjeldene forskrift ble vedtatt av Kommunestyret den 30.10 2017 i saken «Målsetting for forvaltning 
av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i 
Averøy kommune». Det ble vedtatt et minsteareal på 900 dekar for hjort og 150 dekar for rådyr 
gjeldende for hele kommunen.  
 

Lovverk: 
Saken skal behandles etter i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og 
forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevi l t§ 5 o g §  6. 

Tidsfrister: 

Iht $6 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt skal forslag om endring av minsteareal fremmes innen 
15.januar. Jaktrettshavere, jordbrukere, jegere og andre som har rettslige interesser i elg, hjort og 

rådyr kan fremme forslag overfor kommunen om endring av minsteareal. 
En forskriftsendring fastsettes av kommunen innen 15.mars. 

Konsekvenser av utsatt behandling i møte i Averøy kommunestyre den 14.03.2022: 
Dersom det ikke blir fattet vedtak med fastsettelse av forskrift om minsteareal i møte i Averøy 
kommunestyre innen 15.mars 2022 vil forskrift om minsteareal vedtatt i 2017 være gjeldende. Det vil 

i så tilfelle medføre at det må fattes vedtak om at tidligere godkjenning av bestandsplan for Averøy 
bestandsplanområde trekkes tilbake. Tildeling av fellingstillatelser på hjort t i l  valdene Framsida 

storvald, Vestsida jaktområde og Rånes-Kvernes storvald blir da tildelt etter minsteareal. Det 
maksimale antallet fellingstillatelser på hjort for disse valdene vil i så tilfelle for 2022 bli totalt 236. 

Lovdata skriver i epost datert 9.02.2022: 
«Vi anser ikke oss forpliktet til å kunngjøre statsforvalterens vedtak. Det følger av lov om Norsk Lovtidend § 1 
annet ledd at det er adgang til å kunngjøre andre dokumenter hvis «det finnes hensiktsmessig», men 
Statsforvalterens vedtak fremstår ikke som egnet for kunngjøring, da det ikke er utformet som 
opphevelsesforskrift. 
Forskrift 31. oktober 2017 nr. 1740 er opphevet og kan ikke «gjenopplives» som følge av Statsforvalterens 
vedtak. 
Kommunestyret må derfor vedta ny forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr og samtidig oppheve 
forskrift 27. september 2021 nr. 2933.» 

Saksopplysninger: 
Hva er minsteareal 

Minsteareal er størrelsen på det tellende arealet i et vald som skal legges t i l  grunn for hvert dyr det 
gis fellingstillatelse på. Begrepet har to rettsvirkninger: l) Størrelsen på det tellende arealet som 

normalt skal ligge t i l  grunn for hver fellingstillatelse som jaktrettshaverne har krav pä. 2) Areal- 
størrelsen på det minste sammenhengende området som offentlig myndighet kan godkjenne som et 
vald. 

Saksbehandlingen for ny forskrift om minsteareal 
- Invitasjon t i l  å komme med innspill. 
- Administrasjonen lager et saksfremlegg med forslag t i l  forskrift om minsteareal. 

- Forvaltningsutvalget vedtar å sende forslag til forskrift om minsteareal ut på høring. 

- Administrasjonen behandler innkomne høringsuttalelser og legger saken frem på nytt. 
- Forvaltningsutvalget vedtar en innstilling overfor Formannskapet. 
- Formannskapet vedtar en innstilling overfor Kommunestyret. 
- Kommunestyret fatter endelig vedtak. 

Gjeldende forskrift 
Gjeldene forskrift ble vedtatt av Kommunestyret den 30.10 2017 i saken «Målsetting for forvaltning 

av hjortevilt i Averøy kommune  2018-2023 og forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i 

Averøy kommune».  Det ble vedtatt et minsteareal på 900 dekar for hjort og 150 dekar for rådyr 
gjeldende for hele kommunen. 
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Hvorfor ny forskrift om minsteareal i Averøy  
Økning i hjortebestanden i tiden som er gått etter at vedtaket om forskrift om minsteareal i 2017 ble 
fattet gjør det nødvendig å endre minstearealet for hjort. 

Tidsperiode til neste revidering av forskrift om minsteareal  
Målsettingen for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune gjelder frem til og med 2023. Det vil i 
2023 bli fremmet en ny sak for kommunestyret med forslag til ny målsetting for hjorteviltbestandene 
og ny forskrift om minsteareal gjeldende fra og med 2024. Forskriften om minsteareal som skal 
vedtas nå i 2022 vil derfor ha en varighet på høyst 2 år, den samme tidsperioden som vedtatte 
bestandsplaner og avskytingsavtaler for Nordsida storvald og Averøy bestandsplanområde har.  

Saksopplysninger og vurderinger  
I saksfremlegget i saken «Høring - Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune» 
er det fra administrasjonen gjort en grundig beskrivelse av saksopplysninger og vurderinger. For å 
unngå å gjenta disse saksopplysningene og vurderingene vises det til vedlegget, «Saksutskrift - Høring 
- Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune». 

Mottatte uttalelser fra høringen  
Da høringsfristen var utløpt var det kommet høringsuttalelser fra Averøy bestandsplanområde, 
Nordsida Storvald og Averøy produsentlag. 
I disse høringsuttalelsene er det flere temaer som også kom inn i innspillfasen og som er gjentatt i 
høringsuttalelsene. I saken «Høring - Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy 
kommune» som ble behandlet i møte Forvaltningsutvalget den 25.02.2021 er disse temaene tatt 
opp, vurdert og behandlet, og Forvaltningsutvalget har gjort sitt vedtak. Disse temaene blir derfor 
ikke vurdert på nytt i dette saksfremlegget. Det vises til vedlagte saksdokument. 

Innkomne innspill før 15. januar 2022: 
Averøy kommune har etter siste behandling i kommunestyret mottatt to innspill innen fristen på 
15.januar: 
 
1. Brev fra Møre og Romsdal Bondelag «Innspel til ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i 
Averøy kommune» datert 28.09.2021. Arkivsaksnr 20/03857-29. 

I innspillet vises det til vedtaket i kommunestyret i 2017 om «Målsetting for forvaltning av hjortevilt 
2018-2023» der målsettingen bl.a. er et forhold mellom sette koller og sette bukker i sett-hjort-
registreringen som skal ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller pr bukk. Det vises videre til at forholdet 
mellom koller og bukker i avskytingen er på ca 5,5 koller pr bukk, - og at det derfor er et klart 
misforhold mellom målsettingen og reell avskyting. 

Det vises til at det er rapportert om betydelige beiteskader på innmark i Averøy på grunn av hjort, og 
til at beregninger av Landbruk Nordvest dokumenterer avlingstap på mellom 700 og 400 kr pr dekar. 
Det vises til at enga blir raskere gammel og at bonden får merkostnader med å bruke mer areal, 
transport og økt tidsbruk. 

Konklusjonen er at det må gjøres forvaltningsmessige grep for å redusere hjortebestanden og 
beiteskadene. «Ut i frå hjortebestanden er altfor stor og beiteskadene uakseptable, må difor 
minstearealet for jakt på hjort på Averøy reduserast betydeleg, slik at bestanden blir i samsvar med 
vedtatt målsetjing for forvaltning av hjortevilt for Averøy.» 

2. Epost fra Nordsida storvald datert 04.10.2021 med brev datert 28.09.2021 «Innspill til forskrift om 
minsteareal for hjortevilt i Averøy kommune». Arkivsaksnr 20/03857-33. 

Hvorfor ny forskrift om minsteareal i Averøy 
Økning i hjortebestanden i tiden som er gått etter at vedtaket om forskrift om minsteareal i 2017 ble 

fattet gjør det nødvendig å endre minstearealet for hjort. 

Tidsperiode t i l  neste revidering av forskrift om minsteareal 

Målsettingen for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune gjelder frem ti l  og med 2023. Det vil i 
2023 bli fremmet en ny sak for kommunestyret med forslag t i l  ny målsetting for hjorteviltbestandene 

og ny forskrift om minsteareal gjeldende fra og med 2024. Forskriften om minsteareal som skal 
vedtas nå i 2022 vil derfor ha en varighet på høyst 2 år, den samme tidsperioden som vedtatte 
bestandsplaner og avskytingsavtaler for Nordsida storvald og Averøy bestandsplanområde har. 

Saksopplysninger og vurderinger 
I saksfremlegget i saken «Haring - Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune» 

er det fra administrasjonen gjort en grundig beskrivelse av saksopplysninger og vurderinger. For å 
unngå å gjenta disse saksopplysningene og vurderingene vises det t i l  vedlegget, «Saksutskrift - Høring 
- Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune». 

Mottat te uttalelser fra høringen 

Da høringsfristen var utløpt var det kommet høringsuttalelser fra Averøy bestandsplanområde, 
Nordsida Storvald og Averøy produsentlag. 
I disse høringsuttalelsene er det flere temaer som også kom inn i innspillfasen og som er gjentatt i 

høringsuttalelsene. I saken «Høring - Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy 
kommune» som ble behandlet i møte Forvaltningsutvalget den 25.02.2021 er disse temaene tatt 

opp, vurdert og behandlet, og Forvaltningsutvalget har gjort sitt vedtak. Disse temaene blir derfor 
ikke vurdert på nytt i dette saksfremlegget. Det vises til vedlagte saksdokument. 

Innkomne innspill før 15. januar 2022: 
Averøy kommune har etter siste behandling i kommunestyret mottatt to innspill innen fristen på 
15.januar: 

l. Brev fra Møre og Romsdal Bondelag «Innspel t i l  ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i 

Averøy kommune» datert 28.09.2021. Arkivsaksnr 20/03857-29. 

I innspillet vises det t i l  vedtaket i kommunestyret i 2017 om «Målsetting for forvaltning av hjortevilt 

2018-2023» der målsettingen bl.a. er et forhold mellom sette koller og sette bukker i sett-hjort- 

registreringen som skal ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller pr bukk. Det vises videre t i l  at forholdet 

mellom koller og bukker i avskytingen er på ca 5,5 koller pr bukk, - og at det derfor er et klart 

misforhold mellom målsettingen og reell avskyting. 

Det vises t i l  at det er rapportert om betydelige beiteskader på innmark i Averøy på grunn av hjort, og 

t i l  at beregninger av Landbruk Nordvest dokumenterer avlingstap på mellom 700 og 400 kr pr dekar. 

Det vises t i l  at enga blir raskere gammel og at bonden får merkostnader med å bruke mer areal, 

transport og økt tidsbruk. 

Konklusjonen er at det må gjøres forvaltningsmessige grep for å redusere hjortebestanden og 

beiteskadene. «Ut i frå hjortebestanden er altfor stor og beiteskadene uakseptable, må difor 

minstearea/et for jakt på hjort på Averøy reduserast betyde/eg, slik at bestanden blir i samsvar med 

vedtatt målsetjing for forvaltning av hjortevilt for Avery .»  

2. Epost fra Nordsida storvald datert 04.10.2021 med brev datert 28.09.2021 «Innspill t i l  forskrift om 
minsteareal for hjortevilt i Averøy kommune». Arkivsaksnr 20/03857-33. 
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Nordsida storvald har skrevet et så omfattende innspill at beskrivelsen/resymeet av innspillet under 
«Saksopplysninger» og vurderingene av innspillet under «Vurderinger» er lagt i et eget vedlegg på 10 
sider til dette saksfremlegget.  «Vedlegg til saken «Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr 
Averøy kommune – innspill fra Nordsida storvald»» 

Rapport «Robust bestandsvurdering av hjort ved bruk av jegerrapporterte data» datert 28. februar 
2022  

Kommunedirektøren ble høsten 2021 orientert om at professor ved NTNU Stig Omholt og forsker ved 
NIBIO, Erling Meisingset var i ferd med å utarbeide en rapport/vurdering av hjortebestanden i Averøy 
og andre kommuner på Nordmøre etter et nytt metodeapparat. Averøy kommune meldte sin 
interesse for denne rapporten, med utgangspunkt i at den kan være tilgjengelig for allmennheten, og 
at Omholt/Meisingset får anledning til å presentere saken på et åpent møte for interesserte.  
 
1. mars mottok Averøy kommune rapporten «Robust bestandsvurdering av hjort ved bruk av 
jegerrapporterte data» som de hevder gir robuste estimater for hjortebestanden i Averøy, Tingvoll, 
Surnadal og Sunndal. Med rapporten følger en egen bestandsvurdering for Averøy. 
 

Vurdering 
Mottatte høringsuttalelser: 
Averøy bestandsplanområde:  
Det som er nytt i høringsuttalelsen, og som ikke var med i tidligere innspill, er at det foreslås et 
minsteareal på 15 000 dekar på elg. Samtidig argumenteres det med at det bør gis 1 fellingstillatelse 
på elg for hele kommunen.  
I Averøy er det godkjent 4 vald for jakt på elg, henholdsvis Nordsida storvald på 22849 dekar, 
Vestsida jaktområde på 36950 dekar, Framsida storvald med 47913 dekar og Rånes-Kvernes storvald 
med 21800 dekar tellende areal. (Det bemerkes at valdene Nordsida storvald og Framsida storvald 
ble endret før jakt i 2021). 

Dersom det settes et minsteareal på 15000 dekar slik det foreslås vil det bli tildelt til sammen 7 
fellingstillatelser på elg, dvs. 1 fellingstillatelse på hver av valdene Nordsida og Rånes-Kvernes,  
Vestsida vil få 2 fellingstilllatelser og Framsida vil få 3 fellingstillatelser. De to forslagene som foreslås 
utelukker derfor hverandre. 

Dersom det kun skal gis 1 fellingstillatelse på elg slik det blir argumentert for, blir denne 
fellingstillatelsen tildelt det største valdet som er Framsida storvald. Da må det i så tilfelle vedtas 
jaktåpning på elg og et minsteareal for elg tett oppunder det tellende arealet for dette valdet. Det 
kan da kun jaktes elg i Framsida storvald, og ikke i de andre 3 storvaldene.  

Dersom det skal tildeles en fellingstillatelse samlet for hele kommunen betinger det at: - Storvaldene 
samt evt. de andre hjort- og rådyrvaldene sender en søknad om godkjenning av et felles elgvald og 
får søknaden godkjent. -Kommunestyret vedtar åpning av jakt på elg og fastsetter et minsteareal som 
ligger oppunder det samlede tellende arealet i en evt. mulig fremtidig søknad med ukjent antall vald 
og ukjent størrelse på det samlede tellende arealet. Administrasjonen har ikke mottatt noen signaler 
fra noe vald på at en slik søknad er under vurdering. 

For å kunne registrere sette elger har administrasjonen i kommunen på eget initiativ over flere år 
sendt ut brev til alle valdansvarlige og hjortejaktledere og oppfordret dem til å sende en enkel 
oversikt over antallet elger som er blitt observert under hjortejakten. Etter jaktslutt sender jaktleder i 
jaktfeltet en epost der det oppgis antall observasjoner av okser, kyr, kalver og ukjente elger. 
Responsen har vært svært dårlig, der kun ett eller noen få jaktlag har kommet med tilbakemelding. 

Nordsida storvald har skrevet et så omfattende innspill at beskrivelsen/resymeet av innspillet under 

«Saksopplysninger» og vurderingene av innspillet under «Vurderinger» er lagt i et eget vedlegg på 10 

sider t i l  dette saksfremlegget. «Vedlegg til saken «Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr 

Averøy kommune - innspill fra Nordsida storvald»» 

Rapport«Robust bestandsvurdering av hjort ved bruk av jegerrapporterte data» datert 28. februar 
2022 

Kommunedirektøren ble høsten 2021 orientert om at professor ved NTNU Stig Omholt og forsker ved 
NIBIO, Erling Meisingset var i ferd med å utarbeide en rapport/vurdering av hjortebestanden i Averøy 

og andre kommuner på Nordmøre etter et nytt metodeapparat. Averøy kommune meldte sin 
interesse for denne rapporten, med utgangspunkt i at den kan være tilgjengelig for allmennheten, og 

at Omholt/Meisingset får anledning t i l  å presentere saken på et åpent møte for interesserte. 

l. mars mottok Averøy kommune rapporten «Robustbestandsvurdering av hjort ved bruk av 

jegerrapporterte data» som de hevder gir robuste estimater for hjortebestanden i Averøy, Tingvoll, 
Surnadal og Sunndal. Med rapporten følger en egen bestandsvurdering for Averøy. 

Vurdering 
Mottat te høringsuttalelser: 
Averøy bestandsplanområde: 
Det som er nytt i høringsuttalelsen, og som ikke var med i tidligere innspill, er at det foreslås et 

minsteareal på 15 000 dekar på elg. Samtidig argumenteres det med at det bør gis l fellingstillatelse 
på elg for hele kommunen. 

I Averøy er det godkjent 4 vald for jakt på elg, henholdsvis Nordsida storvald på 22849 dekar, 
Vestsida jaktområde på 36950 dekar, Framsida storvald med 47913 dekar og Rånes-Kvernes storvald 
med 21800 dekar tellende areal. (Det bemerkes at valdene Nordsida storvald og Framsida storvald 

ble endret før jakt i 2021). 

Dersom det settes et minsteareal på 15000 dekar slik det foreslås vil det bli tildelt t i l  sammen 7 

fellingstillatelser på elg, dvs. l fellingstillatelse på hver av valdene Nordsida og Rånes-Kvernes, 
Vestsida vil få 2 fellingstilllatelser og Framsida vil få 3 fellingstillatelser. De to forslagene som foreslås 

utelukker derfor hverandre. 

Dersom det kun skal gis l fellingstillatelse på elg slik det blir argumentert for, blir denne 

fellingstillatelsen tildelt det største valdet som er Framsida storvald. Da må det i så tilfelle vedtas 
jaktåpning på elg og et minsteareal for elg tett oppunder det tellende arealet for dette valdet. Det 
kan da kun jaktes elg i Framsida storvald, og ikke i de andre 3 sto rva Idene. 

Dersom det skal tildeles en fellingstillatelse samlet for hele kommunen betinger det at: - Storvaldene 

samt evt. de andre hjort- og rådyrvaldene sender en søknad om godkjenning av et felles elgvald og 
får søknaden godkjent. -Kommunestyret vedtar åpning av jakt på elg og fastsetter et minsteareal som 

ligger oppunder det samlede tellende arealet i en evt. mulig fremtidig søknad med ukjent antall vald 

og ukjent størrelse på det samlede tellende arealet. Administrasjonen har ikke mottatt noen signaler 
fra noe vald på at en slik søknad er under vurdering. 

For å kunne registrere sette elger har administrasjonen i kommunen på eget initiativ over flere år 
sendt ut brev t i l  alle valdansvarlige og hjortejaktledere og oppfordret dem ti l  å sende en enkel 
oversikt over antallet elger som er blitt observert under hjortejakten. Etter jaktslutt sender jaktleder i 
jaktfeltet en epost der det oppgis antall observasjoner av okser, kyr, kalver og ukjente elger. 
Responsen har vært svært dårlig, der kun ett eller noen få jaktlag har kommet med tilbakemelding. 
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Det er ikke kommet noen slike tilbakemeldinger etter jakta i 2021. 
Administrasjonen gjør sine vurderinger ut i fra det tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget. Det er ikke noe 
tallmateriale eller faglig begrunnelse som tilsier at elgbestanden har vokst slik at det kan åpnes for 
jakt. 

Nordsida storvald: 
Nordsida storvald skriver at «Styret i storvaldet stiller seg noe kritisk til reduksjon i minsteareal da vi 
er redd for at det kan føre til at det blir mer lukrativt å melde seg ut av storvaldet og søke tildeling av 
hjort utfra eget areal. Storvaldene vil da kunne få mindre areal og det vil bli flere nye små jaktfelt 
rundt om på øya.» Dette temaet ble innsendt av Averøy landbruksråd som et innspill og er derfor 
allerede vurdert, kommentert og behandlet i saken «Høring - Forskrift om minsteareal for jakt på 
hjortevilt i Averøy kommune». 

Averøy produsentlag : 
Averøy produsentlag støtter de tilsendte saksdokumentene. «I tillegg ønsker vi å anbefale forsiktig 
start av jakt på elg for å få kartlegging av stammen samt holde interessen for elgjakt oppe.» Det vises 
til kommentarene til innspillet fra Framsida storvald. Jakt på elg i Averøy er drevet på tilnærmet 
samme måte som jakt på hjort. Det er derfor ingen spesielle jaktformer eller tradisjoner for jakt på 
elg som tilsier at elgjakt på dette grunnlaget må opprettholdes. 

Vurdering av innkomne innspill før 15.januar 2022: 
1. Innspill fra Møre og Romsdal Bondelag datert 28.09.2021 «Innspel til ny forskrift om minsteareal 
for jakt på hjortevilt i Averøy kommune». 

Når en skal redusere en bestand som har et skjevt kjønnsforhold med en for liten andel hanndyr, og 
samtidig har et mål om å oppnå en større hanndyrandel etter at reduksjonen av bestanden er utført, 
må en skyte en betydelig større andel av hunndyr enn av hanndyr. En kan derfor nødvendigvis ikke 
ha det samme kjønnsforholdet i avskytingen som en har i målsettingen for den gjenlevende 
bestanden. Konklusjonen med å redusere hjortebestanden og beiteskadene samt å redusere 
minstearealet er i tråd med administrasjonens forslag om å redusere minstearealet for hjort fra 900 
dekar til 300 dekar. 

2. Innspill fra Nordsida storvald datert 28.09.2021 «Innspill til forskrift om minsteareal for hjortevilt i 
Averøy kommune.» 

Det vises til hele vurderingen som er gjort i det 10 siders lange vedlegget «Vedlegg til saken «Forskrift 
om minsteareal for jakt på hjort og rådyr Averøy kommune».  
 
I vurderingen legges det frem flere forhold, blant annet en artikkel som er skrevet av landets fremste 
hjorteviltforskere, som viser at kvaliteten på «sett-hjort» registreringene har mange feilkilder, og ofte 
ikke nødvendigvis er sammenfallende med utviklingen i hjortebestanden.  
Modellen som innspillet fra Nordsida storvald refererer til, og som er brukt for Averøy, er basert på 
tallmaterialet fra «sett-hjort» i Averøy.  

Innspillet og beregningene ble utført før antallet skutte hjorter og «sett-hjort pr time» for 2021 var 
kjent. Indeksen «Sett-hjort pr time» økte med 14% fra 2020 til 2021. Av totalt 610 fellingstillatelser i 
2021 ble kun 433 hjorter skutt. Disse dataene for 2021 er ikke med i beregningen i modellen. 
 
Dette kan tyde på at tallmaterialet som er lagt inn i modellen sannsynligvis har for store feilkilder til å 
kunne beregne utviklingen i hjortebestanden med tilstrekkelig presisjon. Dette gjelder både bakover i 
tid, og ikke minst til å kunne forutse utviklingen i hjortebestanden fremover i tid. 

Det er ikke kommet noen slike tilbakemeldinger etter jakta i 2021. 
Administrasjonen gjør sine vurderinger ut i fra det tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget. Det er ikke noe 

tallmateriale eller faglig begrunnelse som tilsier at elgbestanden har vokst slik at det kan åpnes for 
jakt. 

Nordsida storvald: 
Nordsida storvald skriver at «Styret i storvaldet stiller seg noe kritisk t i l  reduksjon i minsteareal da vi 

er redd for at det kan føre t i l  at det blir mer lukrativt å melde seg ut av storvaldet og søke tildeling av 
hjort utfra eget areal. Storvaldene vil da kunne få mindre areal og det vil bli flere nye små jaktfelt 
rundt om på øya.» Dette temaet ble innsendt av Averøy landbruksråd som et innspill og er derfor 

allerede vurdert, kommentert og behandlet i saken «Haring - Forskrift om minsteareal for jakt på 
hjortevilt i Averøy kommune». 

Averøy produsentlag : 
Averøy produsentlag støtter de tilsendte saksdokumentene. «I tillegg ønsker vi å anbefale forsiktig 

start av jakt på elg for å få kartlegging av stammen samt holde interessen for elgjakt oppe.» Det vises 
t i l  kommentarene til innspillet fra Framsida storvald. Jakt på elg i Averøy er drevet på tilnærmet 
samme måte som jakt på hjort. Det er derfor ingen spesielle jaktformer eller tradisjoner for jakt på 

elg som tilsier at elgjakt på dette grunnlaget må opprettholdes. 

Vurdering av innkomne innspill før 15.januar 2022: 
l. Innspill fra Møre og Romsdal Bondelag datert 28.09.2021 «Innspel til ny forskrift om minsteareal 
for jakt på hjortevilt i Averøy kommune». 

Når en skal redusere en bestand som har et skjevt kjønnsfarhold med en for liten andel hanndyr, og 

samtidig har et mål om å oppnå en større hanndyrandel etter at reduksjonen av bestanden er utført, 

må en skyte en betydelig større andel av hunndyr enn av hanndyr. En kan derfor nødvendigvis ikke 

ha det samme kjnnsforholdet i avskytingen som en har i målsettingen for den gjenlevende 

bestanden. Konklusjonen med å redusere hjortebestanden og beiteskadene samt å redusere 

minstearealet er i tråd med administrasjonens forslag om å redusere minstearealet for hjort fra 900 

dekar t i l  300 dekar. 

2. Innspill fra Nordsida storvald datert 28.09.2021 «Innspill ti l forskrift om minsteareal for hjortevilt i 

A v e r y  kommune.» 

Det vises t i l  hele vurderingen som er gjort i det 10 siders lange vedlegget «Vedlegg til saken «Forskrift 

om minsteareal for jakt på hjort og rådyr Averøy kommune». 

I vurderingen legges det frem flere forhold, blant annet en artikkel som er skrevet av landets fremste 

hjorteviltforskere, som viser at kvaliteten på «sett-hjort» registreringene har mange feilkilder, og ofte 

ikke nødvendigvis er sammenfallende med utviklingen i hjortebestanden. 

Modellen som innspillet fra Nordsida storvald refererer til, og som er brukt for Averøy, er basert på 

tallmaterialet fra «sett-hjort» i Averøy. 

Innspillet og beregningene ble utført før antallet skutte hjorter og «sett-hjort pr t ime» for 2021 var 

kjent. Indeksen «Sett-hjort pr t ime» økte med 14% fra 2020 t i l  2021. Av totalt 610 fellingstillatelser i 

2021 ble kun 433 hjorter skutt. Disse dataene for 2021 er ikke med i beregningen i modellen. 

Dette kan tyde på at tallmaterialet som er lagt inn i modellen sannsynligvis har for store feilkilder t i l  å 

kunne beregne utviklingen i hjortebestanden med tilstrekkelig presisjon. Dette gjelder både bakover i 

tid, og ikke minst t i l  å kunne forutse utviklingen i hjortebestanden fremover i tid. 
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Kommentarer til rapporten «Robust bestandsvurdering av hjort ved bruk av jegerrapporterte data» 
med bestandsvurdering av hjort i Averøy kommune 
Rapportene «Bestandsvurdering av hjort i Averøy kommune» og «Robust bestandsvurdering av hjort 
ved bruk av jegerrapporterte data» ble mottatt 1. mars 2022. Dette er etter at tidsfristen for innspill 
til forskrift om minsteareal utgikk den 15. januar. Bestandsvurderingen for Averøy og selve rapporten 
er, som forfatterne skriver: skrevet med tanke på at den skal være tilgjengelig for folk flest.  

Kommunedirektøren velger likevel å nevne rapporten i denne saken og med noen få kommentarer: 

I begge rapporter er det fakta-feil om planlagt avskyting av hjort i Averøy. «Våre matematiske 
modeller viser at kommunens tilsynelatende planlagte uttak på 650 dyr i 2022 og 2023, med en mye 
større avskyting av hunner enn hanner, vil føre til kollaps i bestanden».. «For å kunne øke avskytingen 
til 650 dyr i året bestemte kommunestyret i 2021 at man skulle redusere minstearealet til 300 
dekar/dyr.» Kommunen har ikke noe planlagt uttak på 650 hjorter. Totalt antall fellingstillatelser på 
hjort i 2021 var på 610, og det er heller ingen planer om å øke antallet fellingstillatelser. Korrigert for 
fellingsprosent ble avskytingen i 2021 på 433 hjorter.  

I rapportene sies det at en avskyting på ca. 300 hjorter i 2022 og 2023 vil medføre at den vedtatte 
målsettingen oppnås i 2024. 

Et minsteareal er en ramme som godkjenningen av bestandsplaner og tildelingen av fellingstillatelser 
skal holde seg innenfor. Med et minsteareal slik det foreslås i innstillingen på 300 dekar sør for 
Bruhagen, vil det med å fravike minstearealet med +/- 50%, gi en ramme på mellom 450 og 150 
dekar.  
Det tilsvarer en tildeling av fellingstillatelser innenfor en ramme på mellom 288-863 i området som 
vil få et minsteareal på 300 dekar. 

Erfaringsmessig blir det i de 6 valdene nord for Bruhagen skutt til sammen maksimalt 1 hjort pr år, i 
Nordsida storvald ble det skutt 30 hjorter i 2021.  
Dersom det skal skytes 300 hjorter slik det er foreslått blir det igjen 269 hjorter å skyte i Averøy 
bestandsplanområde. Averøy bestandsplanområde har et tellende areal på 106663 dekar. Dette gir 
397 dekar pr skutte hjort. Dette er innenfor rammen som det foreslåtte minstearealet på 300 dekar 
gir. 

En avskyting av hjort slik rapportene til Omholt og Meisingset konkluderer med, er innenfor 
rammene til det minstearealet som ligger i innstillingen til vedtak.  

 

Samlet vurdering  
Etter en samlet vurdering av høringsuttalelser og innspill innstiller administrasjonen til at 
kommunestyrets vedtak i sak 41/21 datert 27.09.2021 opprettholdes, med unntak av §3 som endres 
til:  
«§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 27. september 2021 nr. 2933 
Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.» 
 

Vedlegg 
Saksutskrift - Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune 
Avslag på søknad om dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 6 - Averøy kommune.pdf 
Saksutskrift - Forskrift for minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune 
Saksutskrift - Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak sak 41/21 
Averøy kommune - vedtak - lovlighetskontroll - minsteareal for jakt 

Kommentarer t i l  rapporten «Robust bestandsvurdering av hjort ved bruk av jegerrapporterte data» 

med bestandsvurdering av hjort i Averøy kommune 

Rapportene «Bestandsvurdering av hjort i Averøy kommune» og «Robust bestandsvurdering av hjort 

ved bruk av jegerrapporterte data» ble mottatt l. mars 2022. Dette er etter at tidsfristen for innspill 

t i l  forskrift om minsteareal utgikk den 15. januar. Bestandsvurderingen for Averøy og selve rapporten 

er, som forfatterne skriver: skrevet med tanke på at den skal være ti/gjengelig for folk flest. 

Kommunedirektøren velger likevel å nevne rapporten i denne saken og med noen få kommentarer: 

I begge rapporter er det fakta-feil om planlagt avskyting av hjort i Averøy. «Våre matematiske 

modeller viser at kommunens tilsynelatende p/anlagte uttak på 650 dyr i 2022 og 2023, med en mye 

større avskyting av hunner enn hanner, vil føre til kollaps i bestanden» .. «For å kunne øke avskytingen 

til 650 dyr i året bestemte kommunestyret i 2021 at man skulle redusere minstearea/et til 300 

dekar/dyr.» Kommunen har ikke noe planlagt uttak på 650 hjorter. Totalt antall fellingstillatelser på 

hjort i 2021 var på 610, og det er heller ingen planer om å øke antallet fellingstillatelser. Korrigert for 

fellingsprosent ble avskytingen i 2021 på 433 hjorter. 

I rapportene sies det at en avskyting på ca. 300 hjorter i 2022 og 2023 vil medføre at den vedtatte 

målsettingen oppnås i 2024. 

Et minsteareal er en ramme som godkjenningen av bestandsplaner og tildelingen av fellingstillatelser 

skal holde seg innenfor. Med et minsteareal slik det foreslås i innstillingen på 300 dekar sør for 

Bruhagen, vil det med å fravike minstearealet med +/- 50%, gi en ramme på mellom 450 og 150 

dekar. 
Det tilsvarer en tildeling av fellingstillatelser innenfor en ramme på mellom 288-863 i området som 

vil få et minsteareal på 300 dekar. 

Erfaringsmessig blir det i de 6 valdene nord for Bruhagen skutt ti l sammen maksimalt l hjort pr år, i 

Nordsida storvald ble det skutt 30 hjorter i 2021. 

Dersom det skal skytes 300 hjorter slik det er foreslått blir det igjen 269 hjorter å skyte i Averøy 

bestandsplanområde. Averøy bestandsplanområde har et tellende areal på 106663 dekar. Dette gir 

397 dekar pr skutte hjort. Dette er innenfor rammen som det foreslåtte minstearealet på 300 dekar 

gir. 

En avskyting av hjort slik rapportene t i l  Omholt og Meisingset konkluderer med, er innenfor 

rammene til det minstearealet som ligger i innstillingen t i l  vedtak. 

Samlet vurdering 
Etter en samlet vurdering av høringsuttalelser og innspill innstiller administrasjonen t i l  at 
kommunestyrets vedtak i sak 41/21 datert 27.09.2021 opprettholdes, med unntak av$3 som endres 
ti l: 
«$ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 27. september 2021 nr. 2933 
Forskrift om minstearea/ for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.» 

Vedlegg 
Saksutskrift - Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune 
Avslag på søknad om dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 6- A v e r y  kommune.pdf 
Saksutskrift - Forskrift for minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune 
Saksutskrift - Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak sak 41/21 
Averøy kommune - vedtak - lovlighetskontroll - minsteareal for jakt 
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Svar på brev fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal datert 30.11.2021 - Innhenting av opplysninger - 
lovlighetskontroll - kommunestyrevedtak 41/21. 
SV_ Brev fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal - vedtak - lovlighetskontroll - minsteareal for 
jakt.msg 
Saksutskrift - Høring - Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune 
Innspill til ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune - Averøy landbruksråd 
Innspill til ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt - Averøy Bestandsplanområde / Nordsida 
Storvald 
 Innspill til ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune  
Innspill hjorteviltforskrift 
Vedlegg til saken Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr Averøy kommune Innspill fra 
Nordsida storvald 
Bestandsvurdering av hjort i Averøy kommune 
Robust bestandsvurdering av hjort ved bruk av 
jegerrapporterte data - bestandsmodellering  

RETT UTSKRIFT 
DATO 17.mars.2022 
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Innspill t i l  ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt - Avery Bestandsplanområde/ Nordsida 

Storvald 
Innspill t i l  ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune 

Innspill hjorteviltforskrift 
Vedlegg t i l  saken Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr Averøy kommune Innspill fra 
Nordsida storvald 
Bestandsvurdering av hjort i Averøy kommune 

Robust bestandsvurdering av hjort ved bruk av 
jegerrapporterte data - bestandsmodellering 
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