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Invitasjon til forhåndsinnspill ifb. revidering av forskrift om
jakt- og fangsttider
Miljødirektoratet skal revidere forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av
egg og dun. I denne forbindelse inviterer vi til forhåndsinnspill. Disse kan
sendes til post@mijodir.no innen 20. februar 2021.
Miljødirektoratet skal revidere forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for
jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022. Ved tidligere jakttidshøringer har
det gått ut invitasjon til fylkesmenn, fylkeskommuner og relevante sentrale organisasjoner om å
komme med innspill i forkant av selve høringen. Vi gjør dette også denne gang. Vi ønsker å få
innspill om viktige forhold som er relevante for jakt- og fangsttider i kommende jakttidsperiode.
Dette for å legge til rette for et best mulig utgangspunkt for høringen.
Vi ber om korte innspill på bakgrunn av bestandsmessige, høstingsrelaterte og friluftslivsrelaterte
argumenter, og primært knyttet til:
 behov for å innkorte, utvide, flytte eller avslutte jakttid
 nye arter som er aktuelle for høsting
 behov for justering av andre bestemmelser i jakttidsforskriften
Forhåndsinnspill sendes post@miljodir.no innen 20.februar 2021 og merkes "ref. 2021/197".
Miljødirektoratet har bestilt en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) som skal
vurdere bestandsstatus og utviklingstrender for jaktbart småvilt de siste fem årene. Rapporten skal
komme i starten av februar, og vil bli offentlig tilgjengelig da.
Videre arbeid
Vi takker på forhånd for ev. innspill da det vil ikke bli gitt tilbakemelding på de enkelte
forhåndsinnspillene. Alle innspill som kommer inn innen frisen vil bli vurdert, og relevante
momenter vil bli innarbeidet i høringsdokumentene.
Forslag til revidert forskrift vil sendes på offentlig høring senere i år. Som ved tidligere revisjoner av
jakttidene ønsker vi at kommunene sender sine svar til fylkeskommunen, og at fylkeskommunen
oppsummerer innspillene før oversendelse til direktoratet. Tilsvarende gjelder for sentrale

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

1

organisasjoner, der vi ber om at høringsuttalelsene fra egne lokallag oppsummeres før oversendelse
til Miljødirektoratet. Vi ønsker å varsle fylkeskommunene og organisasjonene om dette allerede nå,
slik at dere kan være forbedret på dette. Ytterligere informasjon om høringen, frister osv. vil
kunngjøres på våre nettsider og sendes til relevante aktører når det er klart.
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