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Forslag til høring om endring i forskrift for minsteareal for hjort, elg
og rådyr i Elverum kommune

Utvalg Saksnummer Møtedato
Viltfaglig utvalg 003/23 10.01.2023

Kommunedirektørens innstilling

Basert på endret nedgang i bestand og nedgang i fellingstall for elg, bør minstearealet endres slik at
det samsvarer med de faktiske antall fellinger. Viltfaglig utvalg foreslår ut fra dette følgende ny
områdeinndeling og nye minsteareal for elg i Elverum kommune:

Elg:
Minsteareal i daa

Hjort:
Minsteareal i daa

Rådyr:
Minsteareal i daa

Nordre Elverum
jaktvald

3500 100.000 3000

Strandbygda øst
jaktvald

2300 10.000 3000

Sørskogbygda
jaktvald

4500 100.000 3000

Heradsbygda, S.N.H
og Collertskogen
jaktvald

4500 100.000 3000

Resten av
kommunen

3000

Forslaget sendes ut på høring.





Utredning

Elverum kommune ønsker å foreslå endringer i lokal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og
rådyr.

Forslaget til endringer i minstearelet kommer på grunn av at endringer i bestanden av elg de siste
årene har ført til at dagens minsteareal for de fleste valdene ikke stemmer med det som er det reelle
resultatet av jakta.

Storviltvaldene i Elverum ble våren 2022 informert om at kommunen ønsker å se på en endring i
minstearealene, og fikk anledning til komme med innspill. På slutten av jaktsesongen 2022 ble
valdene bedt om å på nytt se på minstearealet i sitt område, og komme med kommentarer til
hvordan de mener bestandsutviklingen er i sine områder. Valdene skal våren 2023 søke om nye
bestandsplaner, og det er viktig at en eventuell forskriftsendring kommer i forkant av dette.

Forslaget til endring i lokal forskrift skjer i tråd med «Forskrift om forvaltning av hjortevilt»
(Hjorteviltforskriften) §6 andre ledd der det heter at: Forslag om endring av minsteareal fremmes
innen 15. januar. En eventuell forskriftsendring fastsettes av kommunen innen 15. mars

Vurdering

Definisjonen på minsteareal er blant annet størrelsen på det tellende arealet som normalt skal ligge
til grunn for hver fellingstillatelse som jaktrettshaverne har krav på. Det er derfor viktig at satt
minsteareal reflekterer de hjorteviltbestandene som faktisk finnes i kommunen. Dersom
minstearealene er for høye eller lave over tid er det i praksis ingen reell forvaltning av hjortevilt fra
kommunens side. Veileder til Hjorteviltforskriften fastslår: Fastsetting av minstearealet er det
viktigste virkemiddelet i reguleringen av bestandsstørrelse. Minstearealet bør samordnes med de
øvrige virkemidlene for å nå kommunens mål i hjorteviltforvaltningen.

Med ulverevir inne i valdenes område er også bestandsvariasjonene store, og det kan skje store
endringer over kort tid som følge av etablering av nye revir eller at et revir har blitt borte som følge
av lisensjakt. Det er derfor en oppfatning blant enkelte om at det å endre minstearealet vil gjøre det
vanskelig å følge endringene i bestanden.

Imidlertid har vi gjennom hjorteviltforskriften flere virkemidler for å regulere bestand og tildelinger
raskt. I tråd med hjorteviltforskriftens § 7 kan minstearealet fravikes med inntil 50%. Fravik fra
minstearealet skal gjelde for et begrenset tidsrom og for særskilte vald. Et vedtak om avvik kan
derfor benyttes hvis det oppstår en situasjon der det skjer store endringer i bestanden eller er andre
ekstraordinære forhold. Valdene kan også benytte seg av hjorteviltforskriftens § 15, og søke
kommunen om endring av bestandsplanen.

Dersom en endring i bestanden skjer over en lengre periode, lengre enn ett år, bør minstearealet
endres. Kommunen kan selv legge opp til en forskriftsendring, eller valdene kan søke kommunen om
endring innen 15. januar.

Flere av valdene opplever store variasjoner i antall fellinger de siste årene på grunn av blant annet
predasjon. Tildelingene har over en årrekke vært mye høyere enn det bestandsstørrelsen og antallet
fellinger skulle tilsi. I en bestand i endring må minstearealet ikke være urørlig, men bør årlig være
oppe til diskusjon blant vald og kommune.



Valdenes syn på endring av minstearealet.

Tilbakemeldingene fra valdene er ulike. Mens de to valdene sør i kommunen, Heradsbygda og
Sørskogbygda, ønsker en heving av minstearealet, ønsker Nordre Elverum og Strandbygda øst et
uendret eller mindre minsteareal.

Heradsbygda vurderer at bestanden av elg i valdet nå er lav og sårbar. Valdet vurderer derfor at det
er viktig at uttaket holdes lavt. Målet for valdet er en jevnere ku/okse fordeling, og en bestand der
høstbart overskudd ligger rundt 50 dyr pr. år. Valdet mener minstearealet bør ligge på rundt 4500
daa. Valdet påpeker også at minsteareal og tildeling i de mindre valdene må endres i takt med større
tilgrensende areal.

Sørskogbygda melder om at bestanden av elg er på et lavere nivå enn forutsett, og at det er behov
for å øke minstearealet til 5000 daa. Valdet påpeker at dersom minstearealet settes mye mindre enn
det som er reelt og de større valdene er ansvarsbevisste og deler ut kvoter etter det som er mulig å
oppnå, vil faren for utmelding og oppsplitting være stor. Valdet peker på muligheten for fravik fra
minstearelet i tråd med §7 i hjorteviltforskriften dersom det skjer store endringer i elgbestanden på
grunn av påvirkning fra rovdyr.

Nordre Elverum mener minstearealet per i dag er ganske riktig i forholdet mellom elgbestanden og
næringstilgang. Det er relativt lite eller begrenset med skogskader.

Strandbygda øst ønsker et minsteareal som er lavere enn dagens på 2300 daa. Valdet ønsker et
minsteareal på 2000 daa, med en fellingskvote på 23 dyr. Valdet mener bestanden i området er i
vekst, og viser til fellingsprosent de siste årene på 100%.

Vurdering av bestandssituasjonen og minsteareal for valdene.

For å se på hva grunnlaget for minsteareal bør ligge på bør resultatet fra de siste årenes jakt tas med
i vurderingen:

-Gjennomsnitt Sørskogbygda tre siste år er 67 felte elg. Valdet er på 305159 daa, som tilsier et
minsteareal på 4554 daa

-Gjennomsnitt Nordre tre siste år er 101 felte elg. Valdet er på 378909 daa, som tilsier et minsteareal
på 3751 daa

-Gjennomsnitt Heradsbygda tre siste år er 29 felte elg. Valdet er på 129729 daa, som tilsier et
minsteareal på 4473 daa

Imidlertid er det flere faktorer som spiller inn. For Heradsbygda og Sørskogbygda har antallet
fellinger gått ned de siste to årene mye på grunn av ulverevir i valdenes område. En del flokker av ulv
er tatt ut i lisensfelling, men nye flokker oppstår, eller revirgrenser endrer seg slik at situasjonen i
valdene er vanskelig å forutse. Det er usikkert hvor raskt bestanden av elg kommer til å stige igjen
dersom predasjonen minker eller blir borte. På grunnlag av dette bør minstearealet beregnes slik at
det gir noe høyde for at situasjonen er usikker.

For Nordre Elverum ligger antall skutte elg i jakta de siste årene mer jevnt, og fellingsresultatet har



gått noe opp fra en bunn i 2018 på 78 fellinger til å ligge rundt 100 de siste årene. Valdet har de siste
årene fått tildelt 110 dyr etter bestandsplan, mens fellingskvoten etter minstearealet er på 126 dyr.

Observasjoner av elg i valdet (sett pr. jegerdag og skutt pr. jegerdag) er svakt økende de siste årene ,
noe som kan tyde på at bestanden er jevn eller i svak vekst. Med utgangspunkt i antatt
bestandsutviklig er det sannsynlig at kvoten valdet selv har satt på 110 dyr er riktig ut i fra dagens
situasjon.

Strandbygda øst har gjennomsnitt på 18 dyr siste tre årene, men tildelingen har ligget på 17-20 dyr,
så fellingsprosenten følger tildeling og minsteareal.

For de små valdene som S.N.H og Collertskogen er beregning av anbefalt minsteareal med grunnlag i
fellingstall vanskeligere fordi valdene har foreholdsvis få fellingstillatelser og gjennomgående ligger
tettere opptil 90-100% fellingsuttak.

Med tanke på valdenes plassering, og viltfaglig utvalg i Elverum sitt standpunkt at det å ha små vald i
stedet for å være en del av større forvaltningsområder ikke skal gi fordeler, bør de mindre valdenes
minsteareal også økes i samme takt som områdene rundt.

Minsteareal per 01.01.2023:

I tillegg til minstearealet for elg mener administrasjonen at områdebeskrivelsene i den eksisterende
forskriften også bør endres, og at det settes opp nye avgrensninger som er mer i tråd med dagens
forvaltning.

I forslaget til ny inndeling, deles kommunen etter de fire største valdene øst for Glomma, samt
områdene på vestsiden av Glomma som er en del av Elgregion M jøsa-Glomma(ERMG). Hjort og elg i
ERMG administreres via Løten kommune. På vestsida er det derfor kun rådyr Elverum kommune har
direkte forvaltningsansvar for.

Ei inndeling etter de største valdene forenkler muligheten til endringer i minsteareal. Vi har de siste
årene sett at etablering av ulverevir har hatt store innvirkninger på ett vald, mens effekten på
jaktuttaket i de andre valdene har vært noe mindre.



I veileder til forskrift om forvaltning av hjortevilt (M-478/2016) står det om minsteareal innad i en
kommune at:  Hovedregelen er ett minsteareal per kommune for hver art. Det kan imidlertid
fastsettes forskjellige minsteareal i ulike deler av en kommune dersom det er vesent lig forskjell på
beitegrunnlag, bestandstetthet eller skadepress. I slike t ilfeller bør grensene mellom områder med
ulikt minsteareal følge klare skillelinjer i terrenget, eksempelvis større vassdrag, snauf jellstrekninger
med videre.

Elverum kommune mener at bestandsvariasjonene og skadepresset er så ulikt innad i kommunen at
ulikt minsteareal i valdene er den beste forvaltningsmessige løsningen.

Det foreslås følgende ny områdeinndeling og nytt minsteareal for elg Elverum kommune:

Elg:
Minsteareal i daa

Hjort:
Minsteareal i daa

Rådyr:
Minsteareal i daa

Nordre Elverum
jaktvald

3500 100.000 3000

Strandbygda øst
jaktvald

2300 10.000 3000

Sørskogbygda
jaktvald

4500 100.000 3000

Heradsbygda, S.N.H
og Collertskogen
jaktvald

4500 100.000 3000

Resten av
kommunen

3000

Forslaget legger ikke opp til en endring i minsteareal for hjort og rådyr.

Administrasjonen legger opp til at forslag til Hjorteviltplan for Elverum sendes ut på høring til valdene
rett etter vedtak av nytt minsteareal, og at revidering av minsteareal tas opp i sammenheng med
revidering av hjorteviltplanen hvert 6 år, dvs. etter to bestandsplanperioder.

Naturmangfoldsloven

Ifølge §7 i Naturmangfoldsloven skal forskiftsendringer vurderes etter de mil jørettslige prinsipp som
går frem av §8-12:

§8 Kunnskapsgrunnlaget: Kommunen har registreringer med fellingstall og sett-elg tilbake til 2004.
Dataene er registrert i Hjorteviltregisteret. Målet med endringen av minstearealet er å oppnå et
bedre samsvar mellom minsteareal og den faktiske bestanden av elg.

§9 Føre-var prinsippet: §7 i hjorteviltforskriften som tillater et avvik på opptil 50% dersom bestanden
endrer seg eller det oppstår andre ekstraordinære forhold. Dette gjør at en over en kort periode
raskt kan øke eller minske avskytingen dersom det er spesielt behov for det.

§10 Samlet belastning for økosystemet: Endring i minstearealet for elg slik at det samsvarer bedre



med bestanden og den faktiske fellingsgraden vil ikke føre til en økt belastning på økosystemet.

§11 Kostnader ved mil jøskade: Ikke relevant.

Videre saksgang:

Forslaget til ny lokal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Elverum kommune vurderes
av viltfaglig utvalg før det sendes ut på høring. På grunn av fristen til å fastsette nytt minsteareal
15.mars, er det i samråd med viltfaglig utvalg lagt opp til følgende løp:

-10.01.23: Viltfaglig utvalg vurderer forslag om nytt minsteareal, og det sendes ut på høring til vald,
rettighetshavere, andre kommuner, Fylkeskommunen og Statsforvalteren.

-10.02.23: Høringsfrist

-20.02.23: Forslag til ny forskrift vedtas av viltfaglig utvalg

-09.03.23: Forslag til ny forskrift sendes til formannskapet for endelig vedtak

Konklusjon:

Basert på fellingstall for elg, og nedgang i bestanden bør minstearelet endres slik at det samsvarer
med de faktiske forhold. Det foreslås følgende ny områdeinndeling og nytt minsteareal for elg
Elverum kommune:

Elg:
Minsteareal i daa

Hjort:
Minsteareal i daa

Rådyr:
Minsteareal i daa

Nordre Elverum
jaktvald

3500 100.000 3000

Strandbygda øst
jaktvald

2300 10.000 3000

Sørskogbygda
jaktvald

4500 100.000 3000



Heradsbygda, S.N.H
og Collertskogen
jaktvald

4500 100.000 3000

Resten av
kommunen

3000


