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Forhåndsinnspill ifb. revidering av forskrift
om jakt- og fangsttider - jakttidsforskriften
Vi takker for å bli invitert med på dette forhåndsinnspillet til revidering av
jakttider som vi mottok medio januar 2021.
Jegernes Interesseorganisasjon er en organisasjon for jegere – drevet av jegere.
Vi er tett på jegerne i hele Norge og lytter til hva jegernes meninger er om
utøvelse og rammer for jakt er i hele landet. Vi får svært mange meninger om
dette, og vi opplever forskjellene som jegere møter i hele landet som store.
Norge er et langt land med store forskjeller, og det er ikke lett å for alle jegere å
utøve jakt likt over hele landet. Dette mest pga mørketid og jakttider. Dette vil vi
se nærmere på i denne uttalelsen.
Jakttider
Det har kommet inn svært mange synspunkter på jakttider fra jegere over det
ganske land. Vi har satt dette opp i det allerede kjente skjemaet over jakttider
som dere finner under dette kapittelet. Men vi vil før det sette inn en del
kommentarer på der vi har valgt å endre jakttider og forklare hvorfor. Vi vil kun
kommentere der vi har fått forslag på endrede jakttider.
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Skarver
Endrede jakttider på skarv som lever i ferskvann bør starte tidligere enn det gjør
pr. i dag. Det er i mange vassdrag store bestander av skarv og som beskatter
lokale fiskestammer betydelig. I enkelte områder er det såpass mye skarv at
fritids- og sportsfiskere opplever at fisken forsvinner. Det er viktig for
forvaltningen av stammen at jakttidene endres slik at man kan jakte skarv så
tidlig som mulig for å få best utnyttelse av jakta. Flere vassdrag hvor det er
skarv er det ofte is senhøstes og mot vinteren. Vi mener jakttiden bør starte
15.07. Dette gjelder primært Storskarv, siden Toppskarven er en «havfugl» og
svært sjelden er å finne i ferskvann.
Andefugler
Kortnebbgås og grågås er arter som er tallrike og som ofte gir utfordringer for
bønder med at de får beiteskader på innmark etter at de er besøkt av gås som er
på trekk. Det er derfor viktig at jakttidene på disse endres slik at det passer med
perioden de trekker/forflytter seg sørover landet og til kontinentet. Jakttiden på
disse artene endres til 15.07. da det ofte fra Trøndelag og nordover gis tillatelse
fra Statsforvalteren for tidligere jakt. Dette mener vi er unødvendig i disse
fylkene, da trekket starter tidlig i juli fra Svalbard, den russiske tundraen og
Novaja Semlja som er primært hekkeområde for Kortnebbgås.
Når det gjelder de andre andefuglene mener vi det er viktig med ensartede
jakttider og at jakta får oppstart fra 15.08. Dette gjelder alle ender utenom
Ærfugl som vi mener er i tilbakegang på flere områder pga. mye mink og andre
predatorer i skjærgården.
Hønsefugler
Her har vi endret jakttidene til 01.09. Jegere mener den bør starte tidligere.
Tilbakemeldinger vi får fra hele landet fra jegere gjør at vi gjengir deres
anbefalinger.
Vadere
Her har vi endret jakttidene til 15.08. Jegere mener den bør starte tidligere.
Tilbakemeldinger vi får fra hele landet fra jegere gjør at vi gjengir deres
anbefalinger. Hovedårsaken er trekktidene til de fleste vadere er ganske tidlig,
tidligere start på trekk jo lengre nord du er i landet.
Duefugler
Her har vi endret jakttidene til 15.08. Jegere mener den bør starte tidligere.
Tilbakemeldinger vi får fra hele landet fra jegere gjør at vi gjengir deres
anbefalinger.
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Spurvefugler og kråkefugler
Her har vi endret jakttidene til 15.07. Jegere mener den bør starte tidligere.
Tilbakemeldinger vi får fra hele landet fra jegere gjør at vi gjengir deres
anbefalinger. Spesielt kråkefugler er predatorer og reirplyndrere på både egg og
unger, noe som kan gå ut over andre arter kraftig i områder met stort antall av
kråkefugler.
Haredyr
Her følger vi jakta for småvilt og med samme jaktstart – 01.09.
Rovdyr
Vi mener det er viktig at jakta på smårovdyr er lik over hele landet og starter så
tidlig som mulig. Vi har sett på yngletider og hørt på hva jegere i hele landet
mener, og vi mener jakta for disse bør starte 15.07. slik den har vært for rødrev
i flere 10-år. Det er viktig å beskatte disse dyrene da bestandene av disse er
skarpt økende og de har en predasjon på andre arter i faunaen som er svært
økende. Rovdyr som det er kvote- og lisensjakt på berører vi ikke med denne
ordningen.
Hjortevilt
Det er flere årsaker til å starte jakta på hjortevilt tidligere, og da kanskje spesielt
i de fylker som ligger nord for Polarsirkelen og som har forkortet dagslys fra
tidlig i november til det forsvinner helt fra sist i november. Her har vi satt
endrede jakttider med oppstart tidligere spesielt med tanke på våre nordlige
fylker.
I tabellen vedlagt (Vedlegg 2) vil dere kunne se utviklingen av «mørketiden» i de
nordligste fylkene sett i sammenheng med et fylke i det sørlige Norge.
Vi endrer jaktstart for hjortevilt til 01.09. Vi mener at det er viktig at antall dager
det er mulig å jakte i våre nordligste fylker bør være såpass nært opp mot det
som er for resten av landet. Det er svært få som jakter elg i Finnmark etter
01.12. da det er nesten mørkt hele døgnet. Jakttidene bør være like over hele
landet, og jegere som har et varmere klima enn det er i våre polare områder vil
nok innrette seg etter lokale forhold med tanke på temperatur og andre grunner
til å eventuelt utsette jaktstart.
Endringene av jakttid gjelder ikke villrein eller jaktstart for rådyrbukk.
Fremmede/introduserte arter
Her mener vi at endringene vi har gjort følger andre arter som er ensartet med
den/de artene de hører under som er endret over. Dette gjelder andefugler,
rovdyr osv.
Arter som det allerede er jakttid på hele året, mener vi er riktige å opprettholde.
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Arter som er aktuelle for høsting
Det er flere arter vi mener er aktuelle å starte jakt på. Under vil vi liste opp de
arter jegere mener bør begynne å beskattes.
Måker
Det har de siste 20 – 30 årene vært en eksplosjon av fiskemåker og gråmåker
som hekker i fjellet og ofte i tilknytning til ferskvann. Dette har blitt et problem
for andre arter som man naturlig forbinder med fjell og ferskvann.
Sniper og vadere blir svært ofte predatert av måker, både ved reirpredasjon og
predasjon av ikke flyvedyktige unger. Vi har i de senere år sett at det er en
tilbakegang på disse artene.
Men det stopper ikke der. Måker plyndrer også reir til hønsefugler – spesielt
ryper og skogsfugl. En undersøkelse gjort i Nord-Trøndelag hvor det var satt ut
viltkameraer på reirplasser til skogsfugl, så vi bilder av måker som plyndret reir
og tok nyklekkede unger fra reiret.
Antallet som man ser i fjellheimen av måker er så stort og økende at de utgjør
en fare for det sårbare økosystemet som er der.
Jakttiden for måker i tilknytning til ferskvann, vassdrag og fjellvann bør settes til
15.07. til 23.12. Dette bør gjelde hele landet.
Bakgrunn at disse artene av måker primært er å anse som kystfugler som har
tilpasset seg en annen livsform/leveform i en ny topografi enn den tidligere har
hatt.
Oter
Oteren er flere plasser i kraftig fremgang. Spesielt ser vi dette fra Helgeland og
nordover. Oteren er et altetende pattedyr som spiser alt den kommer over.
Hovedføden er fisk og skalldyr, men den viker ikke unna for egg/fuglunger om
den finner det på en holme.
Det er blitt observert oter som plyndrer reir til ærfugl, hubro og utradert mindre
kolonier med terner.
Den kan også være en stor predator på mindre elver hvor det er sjørøye og
sjøørret som bruker disse for å komme til gyteplasser. Dette er arter vi ser blir
mindre og mindre av enkelte plasser, spesielt sjørøye.
Vi mener derfor at det bør åpens for jakt på oter i de områder den er svært
tallrik og økende i bestand. Hekkesesongen for mange arter i våre polare
områder er kort og kan være svært varierende fra år til år.
Jakttiden for oter bør settes til 15.08 – 15.03 i de områder den er tallrik.
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Utvidet jakttid for rådyrbukk - vårjakt
Vi foreslår også at vårjakt på rådyrbukk kan åpnes. Dette vil gjøre uttak av
bukker mindre under brunst da tildelte kvoter fortsatt må følges.
Vi vil heller støtte opp om en jaktform som ikke har noen negative sider sett ut
fra bestand og etikk enn å be om tidligere oppstart av bukkejakt på høsten.
Vi tenker at det er bedre med vårjakt i tiden 01.05. -31.05. og ro under tidlig
brunst (før 10.08.) enn å starte jakt i den perioden da tilveksten sikres.
Vårjakt på bukk benyttes i mange land der rådyrstammen er stor, og dette later
til å være rett vei og gå i forvaltning av vårt minste hjortevilt.
Altså foreslår vi jakt på rådyrbukk i to perioder. Den tidlige 01.05.-31.05., og
den senere beholdes som før.
Lisens og kvotejakt
Vi har nå 4 arter som faller under denne kategorien. Jegere mener at flere av
disse må kunne følge andre viltarters jakttider for oppstart. Under følger forslag.
Jerv
Lisensjakt på jerv burde kunne startes samtidig som reinsjakta starter. Årsaken
til dette er at jerven er et dyr som kan vandre over svært store avstander på
kort tid. Vi ser at den trekker lengre sør i landet også.
Tidligere jaktstart på jerv vil kunne føre til at kvote lettere kan oppnås, noe som
vil resultere i at konfliktfylte hi uttak i regi av SNO reduseres eller i beste fall
bortfaller helt. Dette vil ha en positiv effekt for det fastsatte bestandsmålet og
jervens leveområder.
Bjørn
For lisensjakt på bjørn starter i dag 21.8. og varer til 15.10. Her mener vi at den
bør kunne jaktes på til 30.11. Det har vist seg at dens leveområde begynner å
strekke seg, og i det henseende bør «kjerneområder» oppheves og at den kan
jaktes på i hele Norge for å kunne forvalte arten bedre og det fastsatte
bestandsmålet.
Ulv
Lisensjakt for ulv starter for sent utenfor ulvesonen. Jaktstart bør følge være
samhandlende med jakt på hjortevilt med oppstart 1.9. med varighet til 30.4.
Dette vil gjøre uttak av ulv i samsvar med det fastsatte bestandsmålet lettere og
ha en effekt hvis det blir konflikter under hjorteviltjakta og at ulv må felles under
nødvergeretten. Ved at det da er jakt på ulv allerede, vil unødige konflikter
unngås. Det er viktig å ikke kriminalisere jegere som vil beskytte sin eiendom
under lovlig jaktutøvelse. Kjerneområder bør oppheves og jakta tilgjengelig i hele
Norge.
Kongeørn og havørn
Det å åpnes for lisensjakt på kongeørn og havørn i de områder de er tallrike vil
kunne redusere konflikter mellom beitedyr og reindrift. Vi mener at bestanden av
kongeørn er økende, da konflikter mellom spesielt reindrift og ørn som tar rein er
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sterkt økende. De senere årene har vist at kongeørn slår mer rein og sau en
tidligere. En lisensjakt på ørn bør kunne skje fra 1.9 og vare til 28.2. Dette fordi
parringstid starter i slutten av februar tidlig mars, og egglegging starter i slutten
av mars. Det gjelder begge arter.
Kvotejakt på gaupe
Kvotejakt på gaupe bør starte tidligere enn den er i dag. I dag starter jakta 1.2.,
men den bør startes tidligere og vårt forslag er den 1.12. og slutte 31.3. Årsaken
til denne endringen er at det enkelte år er svært store snøfall lokalt som
vanskeliggjør jakta. Dette kan medføre at bestandsmålet ikke blir oppfylt.
Forvaltning av gaupe er viktig for reineiere som ofte kan ha mye gaupe i sine
beiteområder.
Gaupa er også en stor predator på rådyr, spesielt når det er store snømengder
lokalt som vanskeliggjør rådyrenes fremkommelighet. Dette kan medføre at
bestanden lokalt desimeres raskt, da gaupa er en katt og spiser kun relativt
ferskt kjøtt.
Jakt og fangsttider – annet
Det har i flere 10-år vært diskutert helligdagsfredning og hvorfor det ligger
hvilende over jakta på landområder når den er tillatt til havs.
Et annet moment som kommer frem, er hvorfor religion trekkes frem i jakta.
Dette er noe som bør strykes ut av jakttidsbestemmelsene, slik at det blir likt for
all jakt og fangst.
Det at seljakt er lovlig når annen jakt er forbudt er for mange et paradoks som
er lite forståelig. Og når man så setter dette i kontrast til kristne høytider, blir
det enda mindre forståelig.
Det burde være tillatt å jakte og fangste all den tid det er jakt på en art, slik at
dette kan være en aktivitet for de jegerfamiliene som finns i Norge å komme seg
ut sammen i naturen og høste av dens overskudd. Dette gir mange gevinster
både for fremtidig forvaltning og rekrutering av nye jegere. Man er avhengig av
jegere for å ha en forvaltning som er etter vedtak fra Staten, også i fremtiden.

For styret og jegernorge

Ronny Wollert Andreassen

Trond Livden

Sekretær

Leder
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