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Rådmannens innstilling:
Gjeldende lokale forskrift for adgang til jakt etter elg og rådyr endres ved at hjort innlemmes i forskriften
som følger:
Trysil kommune har med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og
forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6 fastsatt forskrift om adgang til jakt
etter elg, hjort og rådyr, Trysil kommune, Hedmark.
§ 1. Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Trysil kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som følger:
a) Minstearealet for elg i Trysil kommune er 3.000 daa.
b) Minstearealet for hjort i Trysil kommune er 100.000 daa.
b) Minstearealet for rådyr i Trysil kommune er 10.000 daa.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.
Med hjemmel i § 6 i forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort
fastsettes fellingsavgift for hjort til 300 kroner for voksne dyr og 150 kroner for kalv.
Fellingsavgiften for senere år fastsettes i gebyrregulativet for budsjettåret.
Trysil kommune
Jan Sævig
rådmann
(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift vedtok i sitt møte 12.06.2019 å sende forslag om åpning av
jakt på hjort i Trysil på høring. Utvalget foreslo å endre gjeldende lokale forskrift for adgang til jakt etter
elg og rådyr ved at hjort tas inn i forskriften og forslag til endret lokal forskrift har ligget ute på høring med
høringsfrist 15.08.2019.
Det er innkommet 6 høringsuttalelser

Vurdering
Under følger en kort oppsummering av innkomne høringsuttalelser:
Hedmark fylkeskommune - Fylkesdirektøren har ingen merknader til forslag til forskrift.
Trysilvassdragets skogeierlag - støtter forslaget til endring av gjeldende lokale forskrift for adgang til
jakt etter elg og rådyr ved at hjort tas inn i forskriften. Skogeierlaget legger til grunn at jakttiden for hjort
følger de generelle jakttidene for arten, dvs. 01.09 - 23.12. De påpeker samtidig behovet for å revidere
kommunens målsetting for forvaltning av alle hjorteviltarter, jf. gjeldende hjorteviltforskrift.
Elgregion Trysil øst – støtter forslaget om et felles vald og en felles kvote for hele kommunen nå. De
mener videre at det ikke er ønskelig med noen stor hjortestamme i Trysil, men dersom stammen når en
størrelse som krever en forvaltning mer lik elgen, må kvoter fordeles på flere vald. De mener da at det er
naturlig at dette legges til elgregionene.
Elgregionen påpeker at kommunen ikke har satt noe mål for utviklingen av bestanden. De mener
hjortebestanden må holdes på et absolutt minimumsnivå vurdert ut fra at arten skal ha
overlevelsesmuligheter. De ønsker ikke en hjortestamme som fører til vesentlige beiteskader på skog
(gran) og innmark. Av hjortevilt er det elgen det skal satses på i Trysil kommune. Hjorten må være en
sekundær art der stammen skal være svært liten.
ETØ ønsker at det for høsten 2019 tildeles en kvote på 15 dyr. Med tanke på at bestanden skal holdes
på et absolutt minimum, foreslår ETØ en kvoteinndeling på 2 voksne hanndyr, 2 voksne hunndyr og 11
spissbukker/kalver. Selv om det for 2019 blir vanskelig å starte hjortejakten den 1. september, legger
ETØ til grunn at for kommende år vil jakttiden for hjort følge det som i hovedsak er gjeldende for resten
av landet.
ETØ mener hjorteobservasjonene under jakten må føres like nøye som for elg. Det er grunn til å tro at
hvis sjansen byr seg, vil hjort bli skutt under elgjakten. Det er da viktig at hver jaktdag på elg også føres
som en jaktdag på hjort. Hvis vi skulle komme i den situasjon at kvoter fordeles på flere vald, må
kvotestørrelsen på de forskjellige valdene vurderes opp mot utviklingen av sett-hjort. Det er naturlig at
kvotestørrelsen skal følge observasjonsutviklingen.
ETØ vil henstille til sine medlemsorganisasjoner om å ordne det formelle (vedtekter,
innmeldingserklæringer o. l.) vedrørende å få hjort med som forvaltningsobjekt i organisasjonene.
Ljørdalen viltstellområde og Sve‐Nor Elg/Gravberget – støtter forslaget som åpner for jakt på hjort i
Trysil fra og med 2019. De støtter også forslaget om at kommunen blir ett hjortevald med en felles kvote,
som alle rettighetshavere kan tilby jakt på i perioden 1/9‐23/12. Etter deres mening er det rasjonelt og
riktig at hjortejakta kan organiseres med en felles kvote og et info‐ og rapporteringssystem som gjør at
alle jegere til enhver tid kan finne oppdateringer om totalkvote, felte dyr og restkvote.
De mener alle rettighetshavere må oppfordres til å organisere/tilby hjortejakt slik at den er i gang fra og
med 1/9. Merkeforsøk og lokalkunnskap viser at en stor del av hjorten starter trekket fra sommerbeite til
vinterbeiteområder i slutten av august, så det er klart størst mulighet for å finne/felle dyr i starten av
jakta, og de anser at det vil bli et økende fellingsresultat etter hvert som jegere får mere kunnskap om og
erfaring med hjortejakt.
Trysil fellesforening for jakt og fiske - er positiv til at det nå åpnes for jakt på hjort i Trysil. Støtter også
forslaget om at det inntil videre jaktes på en felles kvote for hele kommunen. Siden det er usikkerhet
rundt tettheten av hjort i kommunen er det riktig å ha en forsiktig avskyting til å begynne med. Ved å

åpne for jakt på hjort antar de at det åpner seg en mulighet for et bedre grunnlag å vurdere
populasjonens størrelse. Det er derfor viktig at kommunen tar initiativ til at det utarbeides gode rutiner for
registrering av observasjoner av hjort.
Viltregion SVT - stiller seg positive til at det åpnes for jakt på hjort i Trysil. Regionen har hjort i begge
viltstellområdene. For Søre Osen viltstellområde er det de senere år observert hjort på begge sider av
Osensjøen. På et viltkamera er det sett 6 forskjellige dyr gjennom en sesong. Når det gjelder Øvre Varåa
så er det sett hjort i Vestby.
Viltregionen er av den oppfatning at dette kan de forvalte sammen med viltstellområdene på en god
måte på lik linje med forvaltningen av elg. Viltregionen søkte samtidig med godkjenning av ny
bestandsplan for elg om en kvote på 8 hjort for en 3 års periode og dette mener de det er grunnlag for.
De sier dette er i tråd med det arealet som kommunen legger til grunn i forslaget til lokal forskrift.
Viltregionen ser fram til å kunne høste av den hjortestammen de har i sitt område.
Kommentarer til innkomne innspill
Flere av høringsuttalelsene kommer inn på jakttiden. Rådmannen legger opp til å benytte jakttiden
regulert i den nasjonale forskriften, dvs. 1.9-23.12.
Flere er også inne på forvaltningsmål og kvoter. Som beskrevet i saksframlegget hvor det ble vedtatt å
legge forskriftsforslaget ut på høring, så har ikke kommunen fått på plass en ny kommunal
hjorteviltstrategi enda. Dette vil være på plass innen neste jakthøst. Sett i lys av dette og at man på det
nåværende tidspunkt ikke har detaljkunnskap om hjortestammen i kommunen synes det fornuftig i første
omgang å starte med å tildele kvote på kalv og spissbukk. I fortsettelsen vil det være aktuelt å også
tildele voksne dyr, dersom bestandsbilde, beiteskader og andre faktorer skulle tilsi dette. Uansett vil
disse vurderingene og eventuell tildeling bli gjort først etter at forskriften er vedtatt.
For at det skal være mulig å komme i gang med jakt allerede i høst vurderes det som enklest å opprette
et felles vald for hele kommunen med utgangspunkt i godkjent tellende areal for elg i de ulike
elgvaldene. Som flere påpeker og som også ble understreket i høringsbrevet fordrer dette at elgvaldene
kan få fullmakt fra sine grunneiere til også å forvalte hjortejakta. Rådmannen jobber parallelt opp mot
elgvaldene vedrørende dette, for å kunne få godkjent et hjortevald og tildelt en kvote så raskt som mulig
etter at en lokal forskrift som åpner for jakt på hjort er vedtatt. Det er ikke noe problem å endre på denne
strukturen senere. I så fall er rådmannen enig i at det vil være fornuftig å benytte samme
forvaltningspraksis som på elg, med de vald og evt. underliggende viltstellområder/utmarksområder etc.
man har per i dag.
Flere av høringsuttalelsene kommenterer også viktigheten av å få på plass gode rutiner for registrering
av hjorteobservasjoner. Rådmannen kommer til å lage en instruks for dette som vil inngå i det årlige
jaktbrevet til elgjegerne som skal sendes ut før elgjakta.
Fellingsavgift
Jf. § 6, 1. ledd i forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort skal
kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort fastsette og kreve inn fellingsavgift for felte dyr
av disse artene. Satsene for fellingsavgifter skal fastsettes av kommunen gjennom vedtak innenfor
rammer fastsatt av Kongen jf. viltloven § 40. I praksis vil dette si innenfor den maksimale satsen som blir
fastsatt i statsbudsjettet av Stortinget.
Fellingsavgift for elg for jaktåret 2019/2020 er for Trysil kommune 200 kroner for kalv og 400 kroner for
voksen elg. Maksimalsatsene er henholdsvis 331,- og 562,- kroner. Det vil si at vi ligger på ca. 60 % av
makssatsen på kalv og drøye 70 % på voksen elg. Rådmannen foreslår å bruke tilnærmet samme
forholdstall ved fastsetting av fellingsavgift for hjort. Maksimalsatsene for hjort er 261 kroner for kalv og
430 kroner for voksen. Med samme forholdstall og avrunding nedover til nærmeste runde beløp foreslås
en fellingsavgift på 150 kroner for hjortekalv og 300 kroner for voksen hjort.
Rådmannen foreslår at fellingsavgiften for senere år fastsettes i gebyrregulativet for budsjettåret.

Konklusjon
Alle de innkomne høringsuttalelsene er positive til at det åpnes opp for jakt på hjort i Trysil. Det foreslås
derfor at gjeldende lokale forskrift for adgang til jakt etter elg og rådyr endres ved at hjort innlemmes. Det
foreslås vedtatt et minsteareal på 100.000 daa for hjort.
Rådmannen foreslår videre en fellingsavgift på 150 kroner for hjortekalv og 300 kroner for voksen hjort
og at fellingsavgiften for senere år fastsettes i gebyrregulativet for budsjettåret.

