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Søknad om utvidet jakttid på elg i Marker 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/16 Viltnemnda 27.04.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Ingen 

 

 

 

Sammendrag: 

Marker kommune har mottatt søknad fra Rødenes øst Elgvald, Rødenes vest elgvald, Øymark 

øst elgvald og Vestfjella viltlag vedrørende utvidelse av jakttiden på elg for perioden 01.11 - 

30.11 for 2016. 

 

 

Bakgrunn: 

Elgvaldene i Marker søker i brev av 11.04.2016 med hjemmel i § 3 i forskrift 1.mars 2012 nr. 

190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1.april 

2012 til og med 31.mars 2017 (jakttidsforskriften) om utvidet jakt på elg for perioden 01.11 - 

30.11 2015. 

 

Søknaden er begrunnet i usikkerheten i situasjonen vedr ulv i kommunen og variasjonen i 

elgbestanden i forhold til produksjon og mengde. Ønsker dermed utvidet jakttid for å ta ut 

riktig antall og riktig type dyr gjennom jakta. I tillegg ville det være positivt i forhold til 

jaktutleie. 

 

Marker kommune søkte Fylkeskommunen om utvidet elgjakt for 2012 der følgende 

enstemmige vedtak ble fattet i Marker viltnemnd: 

”I medhold av jaktforskriftens § 3 anbefaler Marker viltnemnd at Østfold fylkeskommune 

fastsetter forskrift om utvidet jakttid i hele Marker kommune i perioden fra og med 5.oktober 

til og med 21. oktober og i perioden 12. november til og med 30. november. Opphold i 

elgjakta i perioden fra og med 22.oktober til og med 11.november.” 

 

I 2013 fattet Marker viltnemnd følgende vedtak med 3 stemmer mot 2 vedr utvidet jakttid: 

I medhold av jaktforskriftens § 3 anbefaler Marker viltnemnd at Østfold fylkeskommune 

fastsetter forskrift om utvidet jakttid i hele Marker kommune i perioden fra og med 5. oktober 

til og med 30. november 2013. Opphold i elgjakta i perioden fra og med 1. november til og 

med 14. november. 

 

Begge disse søknadene ble vedtatt i form av forskrift i Fylkestinget. 

 

I 2014 fattet Marker viltnemnd følgende vedtak med 3 mot 2 stemmer: 

I medhold av jaktforskriftens § 3 anbefaler Marker viltnemnd at Østfold fylkeskommune 

fastsetter forskrift om utvidet jakttid i hele Marker kommune til 30.11.2014. Det er et vilkår at 
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samjakt med andre jaktformer samt annet friluftsliv tillates under elgjakta. Opphold i elgjakta 

i perioden fra og med 1. november til og med 15. november. 

 

Fylkestinget vedtok ikke utvidet jakt på elg i Østfold i 2014. 

 

Marker kommune mottok ny søknad i 2015 der elgvalda søkte om utvidet jakt i perioden 

01.11 – 30.11 og vilnemnda fattet følgende vedtak med 3 mot 2 stemmer:  

I medhold av jaktforskriftens § 3 anbefaler Marker viltnemnd at Østfold fylkeskommune 

fastsetter forskrift om utvidet jakttid i hele Marker kommune til 30.11.2015 med et opphold i 

elgjakta i perioden fra og med 1. november til og med 15. november. 

 

Det er et vilkår at samjakt med andre jaktformer, samt annet friluftsliv tillates under elgjakta. 

 

Søknaden i 2015 ble sendt etter at det ble kjent at Fylkestinget hadde gått inn for utvidet 

jakttid i kommunene Halden, Aremark og Rømskog og ga dermed også Marker utvidet jakttid 

i hele november. 

 

Forslaget til vedtak som falt i 2013, -14 og 15 innebar utvidet jakttid i hele november. 

 

Jakttidsforskriftens §3 åpner for at kommunen kan søke fylkeskommunen om å utvide 

jakttiden til 23. desember når det foreligger særlige bestands.- forvaltnings- eller 

næringsmessige behov. Det skal framgå av søknaden hvilke hensyn som ønskes ivaretatt, 

hvilke deler av arealet som omfattes av driftsplaner, tiltak for samjakt og hensyn til øvrig 

friluftsliv. Arealet med utvidet jakt bør gjelde hele kommunen. Fylkeskommunen kan av 

hensyn til andre brukere innskrenke jakttiden som for eksempel utsette starttidspunktet, 

fremskyve avslutningstidspunktet og innføre opphold i jakta. 

 

Retningslinjene tilknyttet § 3 i jakttidsforskriften inndeles i tre områder og går i korthet ut på: 

- bestandsmessige behov: hvis en ikke gjennom ordinær måte gjennom minsteareal og 

50%-regelen får regulert bestanden er det grunnlag for utvidelse av jakttiden 

- forvaltningsmessige behov: dette er myntet på problematikken knyttet til trekkende 

bestander der elgen gjør store skader på skog, jord/hagebruk og eller fører til mange 

trafikkpåkjørsler 

- næringsmessige behov: inntekt av betydning fra næringsutvikling/utmarksturisme 

knyttet til utleie av elgjakt. Næringsmessige behov utover det høstingsmessige og 

dette skal dokumenteres. 

 

Retningslinjene gir mulighet for utvidet jakt for kun et år ad gangen når det gjelder vedtak 

etter ”bestandsmessige behov”. 

 

Fastsettelsen av forskriften om utvidet jakttid på elg i Marker for 2012 medførte en utvidelse 

av antall jaktdager fra 27 til 35 dager.  For 2013 medførte vedtaket 44 jaktdager totalt og i 

2015 57 dager. I 2012 ble det felt 137 i oktober og 21 elg i november, i 2013 ble det skutt 120 

elg i oktober og 10 i november og i 2015 117 i oktober og 10 i november. Halvparten av 

elglaga benyttet seg av novemberjakta i 2015 og samlet ble det jaktet i 40 dager. Ettersom 

antall jaktdager og tidspunktet for opphold i jaktperiodene, samt kvotene er forskjellig, er det 

vanskelig å sammenligne tallene. 
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Det er i Marker 4 elgvald/bestandsplanområder der en treårig planperiode nå er over og valda 

skal utarbeide nye bestandsplaner. Disse planen blir for 2 år slik at alle kommunen i distriktet 

skal revidere sine planer samtidig. 

 

Endring av jakttiden gjøres av Fylkeskommunen ved fastsettelse av forskrift. Marker 

kommune avholder et åpent høringsmøte i forbindelse med saksbehandlingen. Høringsmøtet 

er annonser i Smaalenene avis, kommunens hjemmeside og lag/foreninger for 

friluftslivsaktiviteter er invitert pr. brev. 

 

På tidligere høringsmøter har det stort sett møtt representanter fra elgvald/jaktlag i kommunen 

der mange også driver småviltjakt. Kort oppsummert har representantene fra elgvalda vært 

godt fornøyde med ordningen, og ønsket seg utvidet jakttid i hele november. Dette med 

bakgrunn i at de ikke hadde fått noen henvendelser vedrørende misnøye fra småviltjegere eller 

andre brukere av utmarka og at samjakt med småviltjegere hadde fungert og ikke blitt 

oppfattet som noe problem. Mente det ville være i grunneiernes interesse at små- og 

storviltjakt fungerte godt. 

 

 

Vurdering: 

En oppfatter at elgvalda har vært godt fornøyd med utvidet jakttid og ønsker utvidet jakttid i 

hele november. 

 

Selv om ulveproblematikken ikke er så stor som tidligere i Marker, så er erfaringene at dette 

kan endre seg raskt. Det er i dag en stor ulvebestand i rask vekst på svensk side der de 

etablerte ulverevirene ligger svært tett inntil hverandre. Ungdyr vil dermed flytte ut for å 

kunne etablere seg. Det er nærliggende å tro at en vil få etableringer av ulverevir igjen på 

norsk side av grensen.  

 

Ved etablering av ulverevir i et område vil elgstammen endrer seg raskt. Om dette alene 

skyldes ulvens uttak eller at elgen i tillegg flytter seg mer enn tidligere er usikkert. Vi har 

ingen fasit for elgforvaltning innen områder med ulv slik at det krever en god oversikt over 

elgbestanden og tillit mellom jaktrettshavere og forvaltningsmyndighetene for en bærekraftig 

forvaltning av elgbestand. Uansett er det tydelig at jegerne trenger mer tid for å vurdere 

stammens størrelse og sammensetning før man bestemmer hva som er riktig uttak. Ikke minst 

på grunn av ulven er det blitt viktigere enn tidligere å kunne selektere de dyr som skal skytes. 

 

I dag er det sett-elg og elgvaldenes vurdering som er utgangspunktet for oversikten av 

elgbestanden. På dette grunnlaget utarbeider elgvaldene bestandsplanene som godkjennes av 

Marker kommune. I dette ligger også kvotestørrelsen og avskyting i form av kjønn og alder. 

Når denne vurderingen er gjort, skulle det ikke være noen bestandsmessige feil å utvide 

jakttiden. 

 

Det ligger i elgvaldenes forvaltningsplaner og i den kommunale hjorteviltforvaltningen i hele 

regionen et mål om å øke kvaliteten på elgstammen, ved større okser og generelt høyere 

slaktevekter. For å få dette til må vi spare de produktive dyrene: Mellomstore okser og store 

kuer med spesielt godt produksjonspotensiale. Det har de siste årene vært for få store okser i 

regionen. Dette har delvis ført til ikke bedekkede kuer og delvis til at kuene er blitt bedekket 

for sent, med deravfølgende sen kalving og lave slaktevekter når jakten kommer. Dette kan 

være vanskelig å få til innen den ordinære jakttiden på under fire uker. Har jegerne bedre tid 

på seg er det mye lettere å slippe forbi de dyrene som ut fra disse målene ikke bør skytes.  
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For å sikre at uttaket ved jakt er balansert i forhold til produksjonen, vil det være til stor hjelp 

å kunne bruke mer tid på å registrere antall dyr og hva slags dyr man har før man foretar 

avskytningen. Da dyra dels flokker seg og dels forflytter seg mer enn normalt på grunn av 

ulven, vil kortvarig registrering kunne gi feil oppfatning av situasjonen.  

 

Noen er bekymret for at en utvidet jakttid vil medføre begrenset utøvelse av annet friluftsliv 

og bruk av utmarka. Gjennom tidligere høringer har ikke dette vært stor problematikk her i 

kommunen. Et av vilkårene for utvidet jakttid er at samjakt og annen utøvelse av friluftsliv 

kan utøves i området.  

 

Hvis det ikke framkommer noen vektige innspill under høringsmøtet anbefales det at Østfold 

fylkeskommune i medhold av jaktforskriftens § 3 fastsetter forskrift om utvidet jakttid i hele 

Marker kommune til 30.11.2016. Det er et vilkår at samjakt med andre jaktformer samt annet 

friluftsliv tillates under elgjakta. 

 

 

Konklusjon: 
Rådmannen legger ikke fram noe forslag til vedtak ettersom høringsmøtet ikke er gjennomført 

ennå. 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad fra elgvalda i Marker vedr. utvidet jakttid i Marker 2016. 

 

 


