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NY FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER 

– HØRING 
 
Vi viser til brev av 29. mai med høringsforslaget vedlagt. Vi viser videre til telefonsamtale med Ingebrigt 

Stensaas vedrørende utsettelse av svarfristen. 

 

Vi har hatt en intern runde med våre medlemsorganisasjoner, herunder Norges Orienteringsforbund (NOF), 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Den Norske Turistforening (DNT), som har fått saken tilsendt 

direkte. Våre følgende kommentarer tar utgangspunkt i den interne drøftelsen samt de høringsuttalelsene som 

er sendt fra NOF og NJFF. 

 

Sammen med bl.a. NJFF sto vi bak forsøksordningen ”Økt tilgang på  jakt” med utvidet jakttid for hjortevilt. 

Vi har derfor lest NINAs evaluering av forsøkordningen med stor interesse. 

 

I følge DNs høringsnotat av 29. mai d.å. viser NINAs evaluering at utvidet jakttid for hjortevilt har ført til få  

negative virkninger i forsøksområdene. Samjakten mellom stor- og småvilt synes å ha fungert bra i de fleste 

områdene. DN peker imidlertid på at evalueringen viser at en relativt stor andel av andre brukere, her 

representert ved turgåere, utrykte en viss utrygghet når det utøves jakt på elg og hjort. En utvidet jakttid vil 

derfor kunne føre til at denne gruppen vil føle seg utrygge i en lengre periode om høsten. DN viser samtidig 

til at det ikke ble rapportert noen klar konflikt mellom jegere og andre brukergrupper i forbindelse med 

forsøksordningen. 

 

På denne bakgrunn foreslår DN at jakttiden for elg for hele landet settes til 25. 9 – 31.10. Kommunenes 

myndighet til å  innskrenke jakttiden videreføres ikke, men kan legges til fylkesmannen. Det foreslås at 

fylkesmannen ”overtar” også myndigheten til, i særlige tilfelle, å forlenge jakttiden til 23. desember. Vi 

merker oss at DN peker på at et viktig tiltak for å unngå konflikt mellom brukergruppene, vil kunne være 

helgefredning, og at DN derfor forslår at ordningen med helgefredning i Oslo-marka videreføres. 

 

Det er et ganske omfattende evalueringsmateriale av forsøksordningen. Ut fra det allmenne friluftslivets 

interesse har vi spesielt tatt for oss kap. 4.5 om ”Andre brukere av marka” og kap. 6.2.2 om 

”Konfliktreduserende tiltak i forhold til andre brukergrupper”. Vi har videre med stor interesse tatt for oss 

kap. 6.2 om ”Samjakt og eventuelle konflikter mellom jegergruppene”, herunder kap. 6.2.1 om 

konfliktreduserende tiltak. 

 

Vår vurdering av NINAs evaluering kan kort oppsummeres slik: 

• Det synes å ha vært få tilfeller av direkte konflikter mellom jegere og turgåere i forsøksperioden 

 

• Det er en viss utrygghet hos en stor andel av andre brukere, dvs. bl.a. turgåere, orienteringsutøvere, 

som vil bli forlenget ved en utvidelse 



 

Side 2/2 

 

 

 

• Det antas at denne utryggheten ikke vil føre til konkret endret områdebruk eller noen vesentlig 

endring av friluftslivsutøvelsen 

 

• Selv om samjakten synes å ha fungert godt i forsøksperioden, så pekes det på visse forutsetninger 

hva gjelder jaktterreng og informasjon/dialog. 

 

• Tiltak som helgefredning og fredning av soner i  mye brukte områder, vil kunne være viktige tiltak 

for å forebygge konflikter og utrygghet 

 

• God informasjon og kommunikasjon er meget viktig. 

 

Overnevnte innebærer ikke noen klar anbefaling av utvidet jakttid eller ikke. For vår del blir det avgjørende 

hva som ut fra en helhetlig vurdering, vil tjene det allmenne friluftsliv best i årene fremover. 

 

Vi registrerer at både NOF og NJFF går imot en fremskyving til 25. september. NOF viser til hensynet til 

andre brukergrupper, mens NJFF begrunner dette med å vise til mulige konsekvenser både for andre 

jaktformer og for andre brukere. Vi viser her til deres direktesendte uttalelser. 

 

I vår helhetsvurdering har vi funnet det relevant bl.a. å ta med en ”føre-var”-holdning til potensielle 

konflikter og redusert friluftslivsutøvelse, samt ikke i unødig grad å forlenge den utrygghet, og dermed 

redusert naturopplevelse, som mange vil ha med seg ved en tidligere start på  jakten på hjortevilt om høsten. 

 

Dette fører til at vi ikke kan slutte oss til forslaget om å endre starttidspunktet for jakten på  hjortevilt. 

 

Vi har ingen merknader til forslaget om en forlengelse utover året, og at myndigheten til dette overføres til 

fylkesmannen.  

 

Gjennom den interne høringen i FRIFO, har imidlertid 4H Norge tatt til orde for at man i stedet for å skyve 

jakttiden to uker frem, forlenger jakttiden tilsvarende etter 31. oktober. Som det fremgår av NJFF’s uttalelse, 

fremmer også NJFF forslag om å forlenge jakttiden utover høsten, dvs. i bakkant av gjeldende jakttids slutt, 

tilsvarende de 14 dagene i de aktuelle områdene som i dag starter 5. oktober. NJFF forutsetter imidlertid at 

samjaktinteressene ivaretas, slik disse blir nærmere beskrevet i NJFF’s brev. 

 

Vi har heller ikke noen innvendinger mot en slik utvidelse, sett ut fra friluftslivets generelle interesse. Vi vil 

imidlertid presisere at vi ikke har noen kompetanse til konkret å vurdere de jaktfaglige forutsetningene som 

NJFF har fremholdt.  

 

Vi vil understreke viktigheten av mulighetene for  både helgefredning og soning i tettstednære områder som 

er populære for mange andre brukere (turgåere, orienteringsløpere, syklister og lignende). En slik regulering 

bør kunne forvaltes og avgjøres av vedkommende kommune. En eventuell fremskyvning av starttidspunktet 

for jakten på hjortevilt til 25. september vil aktualisere en utvidet mulighet for slik helgefredning og 

sonering. 

 

Vi vil avslutningsvis også peke på viktigheten av holdnings-, informasjons- og kommunikasjonstiltak for 

både å forebygge konflikter og å redusere utryggheten, som NINAs evaluering peker på. 
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