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Votering
Enstemmig vedtatt.

Averøy formannskaps vedtak
Høringsuttalelse fra Averøy kommune - Forskrift om jakt- og fangsttider 2022-2028.
Averøy kommune foreslår følgende utvidelser av jakttidene for hjort, rådyr og grågås:
Hjort
Utvidelse av jakttiden på hjort, fra 20. august og frem til ordinær jaktstart den 1.september, samt jakt
på hjort også hele januar måned.
Begrunnelse:
Hjortebestandene på Vestlandet/Trøndelag er i stadig vekst, på tross for at målsettingen over lengre
tid har vært å redusere bestandsstørrelsene. Årsaken er at det ikke blir tatt ut et tilstrekkelig antall
hjort. Med stadig økende kvoter blir det for kort tid for jaktlagene å ta ut de riktige dyrene i et riktig
antall på en forsvarlig måte.
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Ved å starte hjortejakten tidligere, fra 20.august, vil jegerne kunne utnytte de gode lysforholdene til
å ta ut dyr på innmark. Allerede i midten av september er dagene blitt så korte at dyrene ofte har
gått av innmarka på morgenen før det blir skytelys. Og ikke kommer inn på innmarka om kvelden før
etter at det er blitt mørkt. Med jaktstart 10 dager tidligere vil jegerne få bedre tid på å plukke ut de
riktige hunndyrene, spesielt der en familiegruppe på voksen kolle, 1,5 års kolle og kalv opptrer
sammen. Da vil jegerne få bedre muligheter til å ta ut disse dyrene i riktig rekkefølge der den voksne
kollen skytes etter at kalven er skutt.
Det er verdt å minne om at jakten på rådyrbukk starter 10.august, og at villreinjakten starter
20.august. Det kan ikke ses at en jaktstart på hjort 20.august vil være uheldig, verken for hjortens
biologi eller å ha noen negative virkninger med hensyn til årstiden det drives hjorteviltjakt med tanke
på temperatur o.l. De aller fleste jaktlag har kjølerom for skutte dyr.
En utvidelse til jakt på hjort ut januar måned vil også bidra til en høyere avskyting. Det aller meste av
hjorten vil i januar ha kommet til vinteroppholdsområdene ute ved kysten. Normalt er det lite snø i
disse områdene. Ute på kysten på Nordvestlandet og videre sørover er det mer vanlig at det er
snøfritt og barmark enn at det ligger snø i januar. Det kan derfor ikke ses at snøforholdene ute ved
kysten er til hinder for hjortejakt i januar. For å være på den sikre siden i områder med mer snø,
kunne det om nødvendig, vært aktuelt å forby hjortejakt med løs hund i januar.

Rådyr
Utvidelse av jakttiden på rådyr til også å innbefatte januar måned.

Begrunnelse:
I vår kommune har vi en relativt stor rådyrbestand. Det medfører mange påkjørsler av rådyr i
trafikken, med påfølgende kostnader med ettersøk og fallvilthåndtering. Averøy kommune vedtok i
2017 en målsetting om en halvering av rådyrbestanden innen 2023, der antall påkjørsler av rådyr i
trafikken skulle halveres. På tross av frie kvoter, svært lavt minsteareal og stadig anmodninger om
økt avskyting overfor jegerne, har ikke avskytingen av rådyr økt. Antall påkjørsler av rådyr er heller
ikke blitt redusert slik målsettingen tilsier.
Kommunen har derfor ikke tilstrekkelige virkemidler for å få redusert rådyrbestanden slik
målsettingen tilsier.
Ved å kunne utvide rådyrjakten til ut januar måned vil en kunne få et nytt virkemiddel til en økt
avskyting av rådyr. For å være på den sikre siden i områder med mer snø, kunne det om nødvendig,
være aktuelt å forby rådyrjakt med løs hund i januar.

Grågås
Utvidelse av jakttiden på grågås til også å gjelde frem til 15.april.

Begrunnelse:
Grågåsbestanden er i stadig vekst fordi det blir skutt for få grågås. Det er ikke mulig å ta ut
produksjonen i grågåsbestandene i høstjakta, fordi de flyr tidlig sørover på høsten.
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Den store grågåsbestanden medfører til dels store beiteskader på eng, både med beiting og med
ekskrementer som blir med i foret når graset høstes.
For å kunne ta ut et større antall grågås bør det kunne være biologisk forsvarlig å kunne ta ut grågås
på våren, - før hekkingen begynner.
Vi vil minne om at for bever er det i tillegg til jakt på høsten, - også jakt på våren frem til 10. mai.
Årsaken til vårjakten på bever er todelt:
- Det er ikke mulig å få skutt et tilstrekkelig antall bever på høsten, i hovedsak pga. lysforholdene.
- Beveren har et potensiale for skade i forbindelse med oppdemming av elver og bekker med dertil
oversvømmelser.
Grågåsa er slik sett i samme situasjon som beveren:
- Det er ikke mulig å få skutt et tilstrekkelig antall grågås på høsten, i hovedsak pga. trekket sørover.
- Grågåsa har et stort potensiale for skade på innmark/grasmark.
Ved å innføre en tidlig vårjakt på grågås, før eggleggingen og yngletiden begynner, vil en kunne
redusere bestanden i de områdene der skadepotensialet er størst. Da vil en også kunne redusere
behovet for skadefellingstillatelser.
Alternativet for kommunene, dersom det ikke blir åpnet for jakt på grågås på tidlig vår, er å fortsette
å gi ut skadefellingstillatelser. Ved skadefellingstillatelser er en ikke begrenset av spesifikke datoer,
slike tillatelser kan i prinsippet gis også etter at yngleperioden er begynt. Begrensningen med
skadefelling er at dette ikke skal medføre bestandsreduksjon, og er derfor et tiltak med begrenset
effekt. En oppnår stort sett kun å flytte/skremme grågåsa fra et problemområde til et annet område
som får de samme problemene.
Det er en viktig målsetting at høsting av viltressursene skal skje gjennom ordinær jakt, og ikke ved
skadefelling.
Det vil derfor være hensiktsmessig å utvide jakttiden for grågås til også å gjelde frem til 15.april.
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Kommunedirektørens innstilling:

Høringsuttalelse fra Averøy kommune - Forskrift om jakt- og fangsttider 2022-2028.
Averøy kommune foreslår følgende utvidelser av jakttidene for hjort, rådyr og grågås:
Hjort
Utvidelse av jakttiden på hjort, fra 20. august og frem til ordinær jaktstart den 1.september, samt jakt
på hjort også hele januar måned.
Begrunnelse:
Hjortebestandene på Vestlandet/Trøndelag er i stadig vekst, på tross for at målsettingen over lengre
tid har vært å redusere bestandsstørrelsene. Årsaken er at det ikke blir tatt ut et tilstrekkelig antall
hjort. Med stadig økende kvoter blir det for kort tid for jaktlagene å ta ut de riktige dyrene i et riktig
antall på en forsvarlig måte.
Ved å starte hjortejakten tidligere, fra 20.august, vil jegerne kunne utnytte de gode lysforholdene til
å ta ut dyr på innmark. Allerede i midten av september er dagene blitt så korte at dyrene ofte har
gått av innmarka på morgenen før det blir skytelys. Og ikke kommer inn på innmarka om kvelden før
etter at det er blitt mørkt. Med jaktstart 10 dager tidligere vil jegerne få bedre tid på å plukke ut de
riktige hunndyrene, spesielt der en familiegruppe på voksen kolle, 1,5 års kolle og kalv opptrer
sammen. Da vil jegerne få bedre muligheter til å ta ut disse dyrene i riktig rekkefølge der den voksne
kollen skytes etter at kalven er skutt.
Det er verdt å minne om at jakten på rådyrbukk starter 10.august, og at villreinjakten starter
20.august. Det kan ikke ses at en jaktstart på hjort 20.august vil være uheldig, verken for hjortens
biologi eller å ha noen negative virkninger med hensyn til årstiden det drives hjorteviltjakt med tanke
på temperatur o.l. De aller fleste jaktlag har kjølerom for skutte dyr.
En utvidelse til jakt på hjort ut januar måned vil også bidra til en høyere avskyting. Det aller meste av
hjorten vil i januar ha kommet til vinteroppholdsområdene ute ved kysten. Normalt er det lite snø i
disse områdene. Ute på kysten på Nordvestlandet og videre sørover er det mer vanlig at det er
snøfritt og barmark enn at det ligger snø i januar. Det kan derfor ikke ses at snøforholdene ute ved
kysten er til hinder for hjortejakt i januar. For å være på den sikre siden i områder med mer snø,
kunne det om nødvendig, vært aktuelt å forby hjortejakt med løs hund i januar.

Rådyr
Utvidelse av jakttiden på rådyr til også å innbefatte januar måned.

Begrunnelse:
I vår kommune har vi en relativt stor rådyrbestand. Det medfører mange påkjørsler av rådyr i
trafikken, med påfølgende kostnader med ettersøk og fallvilthåndtering. Averøy kommune vedtok i
2017 en målsetting om en halvering av rådyrbestanden innen 2023, der antall påkjørsler av rådyr i
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trafikken skulle halveres. På tross av frie kvoter, svært lavt minsteareal og stadig anmodninger om
økt avskyting overfor jegerne, har ikke avskytingen av rådyr økt. Antall påkjørsler av rådyr er heller
ikke blitt redusert slik målsettingen tilsier.
Kommunen har derfor ikke tilstrekkelige virkemidler for å få redusert rådyrbestanden slik
målsettingen tilsier.
Ved å kunne utvide rådyrjakten til ut januar måned vil en kunne få et nytt virkemiddel til en økt
avskyting av rådyr. For å være på den sikre siden i områder med mer snø, kunne det om nødvendig,
være aktuelt å forby rådyrjakt med løs hund i januar.

Grågås
Utvidelse av jakttiden på grågås til også å gjelde frem til 15.april.

Begrunnelse:
Grågåsbestanden er i stadig vekst fordi det blir skutt for få grågås. Det er ikke mulig å ta ut
produksjonen i grågåsbestandene i høstjakta, fordi de flyr tidlig sørover på høsten.
Den store grågåsbestanden medfører til dels store beiteskader på eng, både med beiting og med
ekskrementer som blir med i foret når graset høstes.
For å kunne ta ut et større antall grågås bør det kunne være biologisk forsvarlig å kunne ta ut grågås
på våren, - før hekkingen begynner.
Vi vil minne om at for bever er det i tillegg til jakt på høsten, - også jakt på våren frem til 10. mai.
Årsaken til vårjakten på bever er todelt:
- Det er ikke mulig å få skutt et tilstrekkelig antall bever på høsten, i hovedsak pga. lysforholdene.
- Beveren har et potensiale for skade i forbindelse med oppdemming av elver og bekker med dertil
oversvømmelser.
Grågåsa er slik sett i samme situasjon som beveren:
- Det er ikke mulig å få skutt et tilstrekkelig antall grågås på høsten, i hovedsak pga. trekket sørover.
- Grågåsa har et stort potensiale for skade på innmark/grasmark.
Ved å innføre en tidlig vårjakt på grågås, før eggleggingen og yngletiden begynner, vil en kunne
redusere bestanden i de områdene der skadepotensialet er størst. Da vil en også kunne redusere
behovet for skadefellingstillatelser.
Alternativet for kommunene, dersom det ikke blir åpnet for jakt på grågås på tidlig vår, er å fortsette
å gi ut skadefellingstillatelser. Ved skadefellingstillatelser er en ikke begrenset av spesifikke datoer,
slike tillatelser kan i prinsippet gis også etter at yngleperioden er begynt. Begrensningen med
skadefelling er at dette ikke skal medføre bestandsreduksjon, og er derfor et tiltak med begrenset
effekt. En oppnår stort sett kun å flytte/skremme grågåsa fra et problemområde til et annet område
som får de samme problemene.
Det er en viktig målsetting at høsting av viltressursene skal skje gjennom ordinær jakt, og ikke ved
skadefelling.
Det vil derfor være hensiktsmessig å utvide jakttiden for grågås til også å gjelde frem til 15.april.
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Saksopplysninger

Miljødirektoratet sendte den 20.05.2021 ut brevet: «Informasjon om høring på forskrift om jakt- og
fangsttider 2022-2028»
Ved henvendelse til Møre og Romsdal fylkeskommune ble det opplyst at høringssvaret skal sendes
Møre og Romsdal fylkeskommune innen 15.oktober 2021.

Vurdering

Det vises til vurderingen/begrunnelsen som er gjort i innstillingen.

Vedlegg

RETT UTSKRIFT
DATO 7.oktober.2021
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