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Formål
«Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er
åpnet for jakt på arten(e).
Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jordog skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.»

(§3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt)

Målsettingen er overordnet og styrende for viltforvaltningen i kommunen, slik som ved
fastsettelse av forskrift om minsteareal, tildeling av fellingstillatelser og godkjenning av
bestandsplaner og avskytingsavtaler.

Saksopplysninger
Averøy kommunestyre vedtok i møte den 18.05.2009 Forskrift om minsteareal for hjort, rådyr
og elg samt målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune.
Følgende vedtak om målsetting ble fattet:
Hjort:

«Redusere størrelsen av hjortebestanden slik at bestandsstørrelsen er tilnærmet konstant ved et gjennomsnittlig
jaktuttak i kommunen på 1 dyr pr 700 - 900 dekar tellende areal innen år 2012. Dette tilsvarer mellom 123 og 158*
skutte hjort pr år. Kjønnsforholdet i hjortebestanden skal gjenspeiles i mellom 2 til 2,5 koller pr sette bukk i
setthjort-skjema innen år 2012.»
*Her er det blitt en beklagelig regnefeil. Riktig antall dyr er mellom 144 og 185 ved et tellende areal på 129750 dekar.

Rådyr:
«Redusere rådyrbestanden slik at bestandsstørrelsen er tilnærmet konstant ved en gjennomsnittlig felling i
kommunen på ett rådyr pr 700-800 dekar tellende areal innen år 2012, dvs en felling på mellom 190 og 220 rådyr
pr år. Kjønnsfordelingen av skutte dyr anbefales å dreies til et uttak av bukk på maksimum 25% og andelen kalver
til minimum 40%.»
Elg:
«Stabilisere bestandstørrelsen på dagens nivå. Bestandsstørrelsen skal være på et så høyt nivå at den er jaktbar,
samtidig som bestandsstørrelsen ikke skal økes utover et nivå der det tas ut mer enn 10 dyr pr år. Kjønnsforholdet i
bestanden bør stabiliseres ved å ta ut en forholdsvis lik andel hanndyr som hunndyr.»

Følgende vedtak om Forskrift om jakt på hjort, rådyr og elg ble fattet:
Averøy kommune har med hjemmel i lov 29.5.1981 nr 38 om viltet §16 og forskrift 22.03.2002 nr 151 om
forvaltning av hjortevilt og bever §4 og §5 den 18.05.2009 fastsatt følgende forskrift:
I.
Det er adgang til jakt etter hjort, rådyr og elg i Averøy kommune.
II.
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:
Hjort 700 dekar
Rådyr 300 dekar
Elg 15000 dekar.
III.
Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Averøy kommune i forskrift
01.06.2004 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr i Averøy kommune i Møre og Romsdal fylke.

Saken skal nå rulleres.
Utfyllende saksutredning og tallmateriale for hjorteviltbestandene i Averøy
Denne saken er så stor og omfattende at det er laget en «Utfyllende saksutredning» som er
vedlegg i saken. Her er det mer utfyllende opplysninger og informasjon om bakgrunnen for de
vurderingene som er gjort i dette saksfremlegget.
Rapporten «Storviltjakta 2016» er også vedlagt. Her er tallmaterialet om hjorteviltbestandene i
Averøy presentert.
Oppnåelse av målsettingen fra 2009
Hjort:
Sett hjort pr time i jegernes sett-hjort-registreringer er halvert fra 2009 da målsettingen var
vedtatt og frem til 2016. Ut i fra disse tallene kan en konkludere med at hjortebestanden er
redusert. Målsettingen anses som oppnådd. Målsettingen om kjønnsforholdet i hjortebestanden
er oppnådd.

Rådyr:
Avskytingen av rådyr har i perioden 2011-2016 stabilisert seg på ca 220 skutte rådyr pr år.
Dersom størrelsen på rådyrbestanden har vært relativ stabil i disse årene er målsettingen
oppnådd. Målsettingen om kjønnsforholdet i avskytingen er ikke nådd.
Elg:
I perioden 2002-2008 ble det i gjennomsnitt skutt 3,85 elger pr år. De siste 8 årene (2009-2016)
er det kun skutt 2 dyr. De siste 5 årene er det ikke skutt elg i Averøy.
En kan derfor konkludere ganske sikkert med at elgbestanden er lavere enn målsettingen.
Hjorteviltet i Averøy som ressurs
Årlig blir det i Averøy høstet ca. 13500 kg hjorteviltkjøtt til en førstehåndsverdi på ca. 1,25 mill.
kr. Av dette er i underkant av 1 mill. kr i hjortekjøtt og i overkant av 200 000 kr i rådyrkjøtt.
Rekreasjonsverdien kommer i tillegg. Hjort- og rådyrjakt er for mange jegere som er bosatt i
Averøy en viktig hobby og for enkelte til dels en lidenskap. Årlig bruker hjortejegerne i Averøy
ca. 5000 timer på jakt. Jakt er en del av og et viktig bidrag til friluftslivet i Averøy.
Skader på jordbruk, skogbruk og hager
Hjort:
Hjorten er en typisk graseter. Årsaken til at hjortebestanden ble vedtatt å reduseres i 2009 var
pga. skader hjorten påfører gras på innmark. I skogbruket er det først og fremst skade på unge
furutrær og feiing på gran. Det er ikke gjennomført noen takster på skader på jord- og skogbruk
i Averøy.
Rådyr:
Rådyr er en typisk urtespiser. Den napper til seg skudd og de beste delene av plantene. Rådyret
gjør relativt liten skade på grasmark i jordbruket. Det er først og fremst i hager rådyrene gjør
mest skade ved å beite på hagevekster.
Elg:
Elg er en typisk kvistspiser. Den foretrekker kvist fra rogn, osp og selje. Elgen gjør lite skade i
jordbruket men kan beite på unge furutrær. Gran er sjeldent skadet av elg. Med den lave
elgbestanden vi har i Averøy er skadeomfanget beskjedent.
Påkjørsler av hjortevilt
Gjennomsnittlig antall påkjørsler i trafikken i Averøy i årene 2008-2016 er 79 rådyr, 6 hjorter og
0,2 elger pr år. 93% av påkjørslene er på rådyr.
I 2016 var kommunens ettersøksjegere kalt ut til 71 oppdrag. Kostnaden for dette var 160 000
kr. På forespørsel til Nordmøre Bilskadesenter opplyser de at skaden på en bil ved en
rådyrpåkjørsel er i gjennomsnitt på ca. 25 000 kr. Med 79 rådyrpåkjørsler i gjennomsnitt pr år
blir dette 2 millioner kr pr år. Dette dekkes vanligvis i sin helhet av de fleste
forsikringsselskapene.
En hjortepåkjørsel gir vanligvis større skader på bilen enn ved en rådyrpåkjørsel. Nordmøre
Bilskadesenter opplyser at skaden på en bil ved en hjortepåkjørsel er i gjennomsnitt på ca. 50
000 kr. Med et gjennomsnitt på 6 påkjørsler av hjort pr år blir det ca. 300 000 kr pr år.
Hjortevilt, flått og sykdommer
Hjortevilt og andre drøvtyggere er immune for borrelia, og overfører ikke borrelia til flått. Flått
som har borreliasmitte har fått den fra andre arter, slik som smågnagere, fugler, pinnsvin o.l.
Selv om den voksne hunnflåtten er borreliasmittet vil ikke eggene hun legger være smittet. En

tett hjorteviltbestand medfører derfor ikke nødvendigvis at antallet flått som er smittet av
borrelia blir større.
Flått er en art som kan ha med seg sykdommer som kan smitte dyr og mennesker, feks sjodogg
på drøvtyggere.
Det er kommet et innspill til denne saken vedrørende flåttbårne sykdommer på mennesker og
dyr. Innspillet ble oversendt Kommunelegen og Mattilsynet som myndigheter på folkehelse og
dyrehelse for vurdering og uttalelse.
Kommunelegen v/smittevernlegen konkluderer med at han ikke kan se at hjorteviltforvaltningen
har konsekvenser i form av økte helseutfordringer i Averøy kommune.
Mattilsynet skriver bla. at en antar med svært stor sikkerhet at en stor bestand av hjortedyr vil
opprettholde en stor bestand av flått. Dette vil i det minste indirekte øke risikoen for flåttbårne
sjukdommer ved at det er flere flått som kan være bærere av ulike virus, bakterier og encella
parasitter og dermed øke risikoen for smitte til mennesker. Sammenhengen mellom størrelsen på
hjortestammen og risikoen for sjukdom hos mennesker er neppe lineær.
Skrantesyke, Chronic Wasting Disease (CWD), er en prionsykdom som første gang ble påvist i
Norge i mars 2016 på 3 villrein innenfor Nordfjella villreinområde. En variant av sykdommen
ble påvist på to elger i Selbu kommune i 2016. Utenfor disse områdene er sykdommen ikke
funnet. I Norge er det tatt prøver av 7702 hjortevilt. I Møre og Romsdal er det tatt prøver av 139
hjortevilt og i Averøy er det tatt prøver av 13 rådyr, alle disse var friske. Mattilsynet,
Miljødirektoratet og Landbruks- og matdepartementet arbeider med å utarbeide tiltak for å
hindre spredning av sykdommen fra de to områdene den er påvist. Miljødirektoratet og
Vitenskapskomiteen for matsikkerhet har anbefalt en reduksjon av hjorteviltbestandene med ca
20% i de berørte kommuner med nabokommuner samt kommuner med hjortevilt som trekker
til/fra disse områdene. Averøy vil etter all sannsynlighet ikke bli berørt av dette da vi er en
øykommune som ligger langt fra de to områdene der sykdommen er påvist.
Sammendrag inntekter og kostnader med hjorteviltet i Averøy
Inntekter:
Årlig uttak av kjøtt ca 1,2 mill kr.
Rekreasjonsverdien kommer i tillegg.
Kostnader og ulemper:
Hjort

Rådyr

Elg

Skader på jordbruk
Skader på skogbruk
Skader på hager
Viltpåkjørsler
Forklaring:
Store ulemper og kostnader
Middels til små ulemper og kostnader
Små til ubetydelige ulemper og kostnader

Sammendrag av innkomne innspill
Før saken ble påbegynt arrangerte Averøy kommune den 4.april et åpent informasjonsmøte. Det
ble åpnet for å komme med innspill til saken med en frist til 25.april.

Dette er et kort sammendrag av innspillene som er kommet. For hvert enkelt innspill er det kun
tatt ut de konkrete forslagene til målsetting som blir foreslått. Konklusjon på uttalelser fra
Kommunelegen og sammendrag fra Mattilsynet er tatt med. Forøvrig vises det til samtlige
innspill som er vedlagt i sin helhet.
Averøy Landbruksråd:
Hjort: - Fortsatt redusere størrelsen på hjortebestanden slik at bestandsstørrelsen er tilnærmet
konstant ved et gjennomsnittlig jaktuttak i kommune på 136 til 170 skutte hjort pr år så
snart som mulig og senest innen år 2023. Det vil si et mål om ett skutt dyr pr 800-1000
dekar i 2023.
- Hjortestammen skal ikke være så stor at jordbrukere påføres uforholdsmessig stort tap i
deres produksjon
- Hjortestammen skal ikke være større enn at hjort påkjørt i trafikken ikke overstiger et
gjennomsnitt på 2 dyr pr år fram mot 2023.
- Kjønnsforholdet i hjortebestanden skal gjenspeiles i mellom 2 til 2,5 koller pr sette
bukk i setthjort-skjema innen 2023.
Rådyr: - Redusere rådyrbestanden slik at bestandsstørrelsen er tilnærmet konstant ved en
gjennomsnittlig felling i kommunen på 155 til 193 dyr pr år så snart som mulig og senest
innen år 2023. Dette tilsvarer ett dyr skutt pr 800-1000 da.
-Kjønnsfordelingen av skutte dyr anbefales å dreies til et uttak av bukk på maksimum
25% og andelen kalver til minimum 40%.
Elg: - Bestandsstørrelsen på elg bør holdes på et minimum.
- Bestandsstørrelsen må reduseres slik at bestandsstørrelsen er tilnærmet konstant ved en
gjennomsnittlig felling i kommunen på 3 dyr pr år senest innen år 2023. Dette tilsvarer
ett dyr felt pr 50000 dekar.
Nordsida Storvald
Hjort: - Storvaldet mener at arealkravet som gjeldende i dag blir videreført og gjøres gjeldende
også de neste årene. Dette vil si et areal på 700-900 dekar pr skutt hjort.
Rådyr: - Det bør tas ut flere dyr for å redusere påkjørslene.
Elg: - Elg som utdeles fra kommunen bør være jaktbar på lik linje som tidligere med kalv ett
år og okse neste.
Framsida Storvald
Kommentar: Innspillet gjelder tema som kommer inn under storvaldenes bestandsplan.
Jon B Nedal
Hjort: - Fortsatt redusere størrelsen i hjortebestanden slik at bestandsstørrelsen er tilnærmet
konstant ved et gjennomsnittlig jaktuttak i kommunen på 100 til 170 skutte hjort pr år så
snart som mulig og senest innen år 2023. Det vil si et mål om ett skutt dyr pr 800-1360
dekar i 2023.
Elg: - Ingen ønsker om å etablere en skattbar bestand av elg og bestanden holdes på et
minimum.
Ole Magne Stene
Hjort: - Mål om å redusere hjortebestanden i pressområder.
Lajla Riise
Hjort: - Antall hjort må drastisk ned
Rådyr: - Antall rådyr må drastisk ned.

Robert Hestvik
Kommentar: Synspunkter, ingen konkrete forslag til målsetting.
Paula Engvik, Knut Engvik og Svein Erik Sørdal
Hjort: - Justere ned bestandsmålet
Rådyr: - Justere ned bestandsmålet
Kommentar: I innspillet blir det henvist til en rekke sykdommer på dyr og mennesker. Derfor er
innspillet sendt til Kommunelegen og Mattilsynet for uttalelse:
Svar på innspill fra Paula Engvik, Knut Engvik og Svein Erik Sørdal:
Kommunelegen v/smittevernlege Per Arild Strand. Konklusjon:
- Kan ikke se at hjorteviltforvaltningen har konsekvenser i form av økte
helseutfordringer i Averøy kommune.
Mattilsynet, utdrag:
- «Samspillet mellom tetthet av hjortedyr og flåttbårne sjukdommer er komplisert og
usikkert. En mangler fortsatt mye kunnskap om spredning av sjukdom i forhold til
tetthet av dyr, klima og menneskelig aktivitet. Det en antar med svært stor sikkerhet
er at en stor bestand av hjortedyr vil opprettholde en stor bestand av flått. Dette vil i
det minste indirekte øke risikoen for flåttbårne sjukdommer ved at det er flere flått
som kan være bærere av ulike virus, bakterier og encella parasitter og dermed øke
risikoen for smitte til mennesker.»
Lovverk
§3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt
«Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er
åpnet for jakt på arten(e).
Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jordog skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.»

§5 og §6 Forskrift om forvaltning av hjortevilt
«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.
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.»

Saksbehandling
Saken behandles etter saksbehandlingsreglene for forskrift i Plan- og bygningsloven.
- Administrasjonen arrangerte et orienteringsmøte 4.april hvor det ble invitert til å komme med
innspill innen 25.april.
- Administrasjonen utarbeider et saksfremlegg med vurderinger og forslag til målsetting om
forvaltning av hjortevilt i Averøy samt forslag om forskrift om minsteareal. Dette legges frem
for Forvaltningsutvalget.
- Forvaltningsutvalget fatter vedtak om utsending av forslag til offentlig høring.
- Administrasjonen tar høringsuttalelsene inn i saksfremlegget, vurderer de innkomne
høringsuttalelser, vurderer evt endringer i innstillingen og legger saken på nytt frem for
Forvaltningsutvalget.
- Forvaltningsutvalget behandler saken for 2. gang og gir sin innstilling overfor Formannskapet.
- Formannskapet behandler saken og vedtar en innstilling overfor Kommunestyret.
- Kommunestyret behandler saken og fatter endelig vedtak.

Tidsperiode
Det foreslås at målsettingen gjelder for 6 år, fra og med 2018 til og med 2023.
Vurdering
Hjort:
Hjorten står for det desidert største kjøttutbyttet av hjorteviltartene i Averøy med ca. 11 tonn
hjortekjøtt pr år (230 skutte hjort i 2016) til en verdi av ca. 1 millioner kr.
For hjort er det skader på jordbruk som er den største ulempen. Skader på skog er mer moderate,
det samme med skader i hager. Viltpåkjørsler er av et relativt moderat omfang med et
gjennomsnitt på ca. 6 påkjørsler i året.
Det vises til innspillene til saken. Averøy Landbruksråd består av representanter fra
landbruksorganisasjonene i Averøy; Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget,
Melkeproduksjonslaget, Skoglaget samt representanter fra Averøy til Tine, Nortura og
Felleskjøpet.
Landbruksrådet har kommet med en felles og enstemmig uttalelse på vegne av disse
organisasjonene. Det er landbruksnæringen som i hovedsak bærer både kostnadene og
inntektene av hjorten. Det vil derfor være klokt at punkt 1 i landbruksorganisasjonene i Averøy
sin felles uttalelse om størrelsen på hjortebestanden blir retningsgivende for målsettingen for
hjort. Dette medfører en litt lavere hjortebestand enn det som ble vedtatt som målsetting av
kommunestyret i 2009.
Etter en samlet vurdering av momentene som er kommet frem i saken foreslås følgende
målsetting om bestandsstørrelsen for hjort:
«En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170
skutte hjort pr år.»
De siste årene har viltforskningen fått ny kunnskap om viktigheten av å ha en tilstrekkelig andel
store bukker i bestanden. Dette fremskynder brunsten, gir tidligere kalving og dermed større og
mer robuste dyr i bedre kondisjon. Det påvirker også kjønnsfordelingen av fødte kalver i retning
av større andel hannkalver. Det er derfor gitt anbefalinger om et kjønnsforhold i bestandene etter
jakt som bør nærme seg i retning av 1:1 mellom hanndyr og hunndyr.
Det foreslås derfor følgende målsetting om bestandssammensetningen for hjort:
«Forholdet mellom sette koller og sette bukker i sett-hjort-registreringene skal være på mellom
1,0 og 2,0 koller pr bukk.»
Rådyr:
Rådyrjakta i Averøy har et stort potensiale som i flere områder kunne vært utnyttet på en bedre
måte. Uttaket av rådyrkjøtt er på ca. 2500 kg pr år til en verdi av ca. 240 000 kr. Det er stor
etterspørsel etter rådyrjakt på Averøya og for mange er rådyrjakta en kjærkommen hobby og
bidrag til et aktivt friluftsliv.
For rådyr er det skader i hager og påkjørsler i trafikken som er de største ulempene. De siste
årene har det vært et gjennomsnitt på ca. 80 rådyrpåkjørsler pr år. Skader på jordbruk og skog
vurderes som små.

En må også i vurderingen av rådyrbestanden ta med seg uttalelsene fra Kommunelegen og
Mattilsynet.
Det er viktig at målsettingen er målbar og det er derfor relevant å konkretisere mål relatert til
antall påkjørsler i trafikken.
Etter en samlet vurdering av momentene som er kommet frem i saken foreslås følgende
målsetting om bestandsstørrelsen for rådyr:
«En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot
40 påkjørsler pr år innen 2023.»
Hvorvidt det er realistisk å kunne oppnå en slik målsetting er derimot noe usikkert.
Kommunen har ingen myndighet til å pålegge noen å skyte et visst antall rådyr.
Iht §20 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt har kommunen hjemmel til å pålegge vald med
fri rådyrkvote å utarbeide en avskytningsplan for å oppnå den kommunale målsettingen.
Virkemidlet kommunen har for de små rådyrvaldene med tildeling av fellingskvote etter
minsteareal er å sette ned minstearealet slik at disse valdene får tildelt enda flere
fellingstillatelser.
Målsettingen vil i tillegg til disse tiltakene være en henstilling og oppfordring om betydelig økt
avskyting av rådyr overfor valdene, grunneierne og jegerne.
Et stort uttak av andelen bukker i bestanden fører til en lav gjennomsnittsalder for de
gjenlevende bukkene i bestanden. Verdien av jakta på rådyr i Averøy ville steget dersom det var
en stor andel godt voksne bukker i bestanden. Det foreslås derfor:
«Anbefalt uttak av rådyr er maksimum 35% bukk og minimum 40% kalv»
Elg:
Elgen har et relativt lavt konfliktnivå i Averøy. Bestanden er lav og det blir ikke gjort vesentlig
skade verken på jordbruk, hager eller ved antall viltpåkjørsler. Skader på ung furuskog kan
forekomme.
Averøy Landbruksråd anbefaler en bestandsstørrelse som er tilnærmet konstant ved en
gjennomsnittlig felling på 3 dyr pr år. I landbruksrådet sitter også skoglaget, og med tanke på
eventuelt skogskader bør anbefalingen fra landbruksrådet derfor være retningsgivende.
Etter en samlet vurdering av momentene som er kommet frem i saken foreslås følgende
målsetting om bestandsstørrelsen for elg:
«En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr
år».
På samme måte som for hjort er det kommet ny kunnskap om viktigheten av en tilstrekkelig stor
andel godt voksne okser i bestanden. Det foreslås derfor at:
«Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0- 1,5 kyr pr okse».
Vurdering etter Naturmangfoldloven
Ved en vurdering av målsettingen for hjorteviltbestandene etter Naturmangfoldloven er det i
første rekke hjorteviltets påvirkning på det biologiske mangfoldet som er mest sentralt. Hjort,
rådyr og elg er ikke truede arter verken på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan.
Hjortebestanden er redusert siden målsettingen ble vedtatt i 2009. Det innebærer et lavere
beitetrykk fra hjort. På en side vil et moderat høyt beitetrykk fra hjort være med å begrense
gjengroingen. På en annen side vil plantearter som er utsatt for spesielt høyt beitetrykk være
begunstiget ved en lavere hjortebestand. Det foreslås en enda lavere bestandsstørrelse av hjort i

den nye målsettingen. Målsettingen om hjortebestanden vurderes å være akseptabel ut i fra
naturmangfoldet.
Rådyrbestanden foreslås å halveres, og det vurderes å ikke medføre noen ulemper for
naturmangfoldet.
Elgbestanden foreslås å øke til en bestand som tåler et uttak på mellom 2 – 4 dyr pr år. Dette må
anses som en beskjeden bestandsstørrelse som ikke vurderes å være noen belastning for
naturmangfoldet.
Det vurderes derfor slik at de foreslåtte målsettingene ikke medfører noen økte eller vesentlige
ulemper på naturmangfoldet i Averøy.
Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune
Hjortebestanden er ikke likt fordelt over hele Averøya. Hovedtyngden av hjort er i
Bådalsområdet sør for FV64, på Hoel, Folland og på innersida fra Stene til Kvernes.
Der det er minst tetthet av hjort er i grove trekk på nordsiden av FV64 fra Kårvåg til Bruhagen.
Alle de 4 småvaldene for hjort ligger i dette området og det er ikke rapportert at det er skutt hjort
i de 3 valdene som har fått tildelt fellingstillatelser. Det foreslås at området som ligger nord for
FV64 fra Kårvåg til Bruhagen sentrum og videre derfra langs KV 4205/4206 Bruhagen-Kristvik
får et minsteareal som er det dobbelte av området sør for FV64.
Med anledning til å fravike minstearealet på +/- 50 % vil en med et minsteareal på 900 dekar
kunne variere fra 450 til 1350 dekar pr fellingstillatelse. Med et minsteareal på 1800 dekar vil en
kunne variere fra 900 til 2700 dekar pr fellingstillatelse.
Det foreslås derfor:
Hjort:
Et minsteareal på 900 dekar på det arealet som er sør for FV 64 fra Kårvåg til Bruhagen sentrum
og videre derfra langs KV 4205/4206 Bruhagen-Kristvik.
Et minsteareal på 1800 dekar på det arealet som er nord for FV 64 fra Kårvåg til Bruhagen
sentrum og videre derfra langs KV 4205/4206 Bruhagen-Kristvik.
Rådyr:
For å kunne oppnå målsettingen om en halvering av rådyrbestanden må det tildeles flere
fellingstillatelser. Det foreslås derfor å halvere minstearealet fra 300 til 150 dekar. Med
anledning til å fravike minstearealet på +/- 50 % vil en med et minsteareal på 150 dekar kunne
variere fra 75 til 225 dekar pr fellingstillatelse.
Elg:
Elgbestanden er liten og det er ikke skutt elg i Averøy de siste 5 årene. For å nå målsettingen bør
det ikke jaktes elg før bestandsstørrelsen er økt til opp mot det nivået målsettingen setter. Det
foreslås derfor at det ikke åpnes for jakt på elg i den nye forskriften.

Rådmannens innstilling
Forvaltningsutvalget i Averøy kommune vedtar å sende følgende forslag til Målsetting for
forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og Forskrift om minsteareal for jakt på
hjort og rådyr i Averøy kommune på høring:
1. Med hjemmel i §3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar Averøy kommune følgende
målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune. Tallverdier gjelder for hele
kommunen sett under ett. Målsettingen for alle 3 artene skal være oppnådd innen år 2023.
Hjort:
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170
skutte hjort pr år.
Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0
koller pr bukk.
Rådyr:
En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot
40 påkjørsler pr år.
Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.
Elg:
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år.
Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.
2. Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre xx.xx. 2017 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:
Areal nord for FV64 fra kommunegrensen mot Eide via Kårvåg til Bruhagen sentrum og
videre derfra langs KV 4205/4206 Bruhagen-Kristvik: 1800 dekar.
Areal sør for FV64 fra kommunegrensen mot Eide via Kårvåg til Bruhagen sentrum og
videre derfra langs KV 4205/4206 Bruhagen-Kristvik: 900 dekar.
Rådyr: 150 dekar i hele kommunen.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 18.05.2009 nr 1924 om
adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.

Behandling i Forvaltningsutvalget - 29.06.2017
Dag Bjerkestrand orienterte utvalget om saken.

Forvaltningsutvalgets vedtak – enstemmig:
Forvaltningsutvalget i Averøy kommune vedtar å sende følgende forslag til Målsetting for
forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og Forskrift om minsteareal for jakt på
hjort og rådyr i Averøy kommune på høring:
1. Med hjemmel i §3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar Averøy kommune følgende
målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune. Tallverdier gjelder for hele
kommunen sett under ett. Målsettingen for alle 3 artene skal være oppnådd innen år 2023.
Hjort:
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170
skutte hjort pr år.
Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0
koller pr bukk.
Rådyr:
En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot
40 påkjørsler pr år.
Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.
Elg:
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år.
Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.
2. Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre xx.xx. 2017 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:
Areal nord for FV64 fra kommunegrensen mot Eide via Kårvåg til Bruhagen sentrum og
videre derfra langs KV 4205/4206 Bruhagen-Kristvik: 1800 dekar.
Areal sør for FV64 fra kommunegrensen mot Eide via Kårvåg til Bruhagen sentrum og
videre derfra langs KV 4205/4206 Bruhagen-Kristvik: 900 dekar.
Rådyr: 150 dekar i hele kommunen.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 18.05.2009 nr 1924 om
adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.

