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HØRING, ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT ETTER HJORT OG RÅDYR,
KARMØY KOMMUNE, ROGALAND

Karmøy kommune sender herved på høring en endring av «Forskrift om adgang til jakt etter
hjort og rådyr, Karmøy kommune.» Endringen består i å forandre/redusere minstearelet for
hjortedyr.

Definisjoner:
Tellende areal: Det arealet som skal legges til grunn for beregning av antall fellingstillatelse.
Minsteareal: Størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det gis
fellingstillatelse på. Minstearealet utgjør også grensen for minimumsgrensen for tellende areal for
vald.
Vald: Et areal som etter søknad er godkjent av kommunen for jakt på hjortevilt. I Karmøy har
valdene navnet «grunneierlag».
Fellingsløyve: En tillatelse gitt av kommunen til et vald til å jakte og felle dyr. Det gis et visst antall
løyver hvert år.
Fellingsprosent: Prosenten av de tildelte fellingsløyvene som blir skutt.
50 prosent regelen: Regel som gjør at kommunen ved tildeling av fellingstillatelser kan fravike
minstearealet med inntil 50 prosent.

Bakgrunn for saken
Karmøy kommune har for rådyrtildelinger brukt 50 prosent regelen i mange år til det maksimale.
For eksempel har det i valdet Torvastad Grunneierlag alle de siste årene blitt tildelt 14 dyr, selv
om minstearealet skulle tilsi 7 dyr. Kommunen har slik det er nå ikke anledning til å tildele flere
enn 14 fellingsløyver på rådyr på Torvastad.
Når det over tid brukes maksimalt av 50 prosent-regelen for å kunne skyte mest mulig dyr, er det
en grunn til å endre minstearealet. Dette er noe administrasjonen i Karmøy kommune har ønsket
å gjøre i flere år, men som ikke har blitt prioritert på grunn av stor arbeidsmengde.
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Aust-Karmøy Grunneierlag har høsten 2019 søkt om at minstearealet for hjort for dette valdet
endres fra 2000 dekar til 800. Søknaden er vedlagt.
Når kommunen nå har mottatt en søknad, er det naturlig å gjøre en vurdering av minstearealet
for hele kommunen, for både hjort og rådyr.

Eksempel for utregning av løyver basert på tellende areal, minsteareal, og 50 prosent
regelen.
Avaldsnes Grunneierlag er et vald med tellende arealstørrelse på 24 000 dekar. Minstearealet for
hjort i Avaldsnes er bestemt til 3000 dekar. Derfor skal det i utgangspunktet tildeles 24000/3000 =
8 hjort.
Ved å fravike minstearealet med inntil 50 prosent betyr dette at minstearealet kan bli mellom
1500 – 4500 dekar. Antall løyver vil da kunne være mellom 24000/4500 og 24000/1500, altså 5 til
16 dyr.

Vurdering for bestanden sett opp mot minsteareal for de ulike valdene
De siste års fellingsløyver har vært stabile. Med noen få unntak har vært stor grad av enighet om
antall løyver. Utgangspunktet for endring av minsteareal bør derfor være å tilpasse nytt
minsteareal til status på de siste års tildelinger. Ut over dette bør det gjøres noen mindre
endringer. Hvis dette gjennomføres betyr det at minsteareal for rådyr bør halveres. For hjort bør
den være omtrent som nå. For Sør-Karmøy er situasjonen at det på Øst-Karmøy tildeles mer
hjorteløyver enn minstearealet tilsier, mens det på Vest-Karmøy tildeles mindre.

Hjort:
Avaldsnes Grunneierlag har et minsteareal som tilsier en tildeling av 8 dyr. Det har de siste årene
blitt tildelt stort sett 4-5 løyver, og av disse er 2-5 dyr skutt.
Noen grunneiere har problemer med skade fra hjort. Skaden er hovedsakelig at hjorten spiser
gress som skal høstes og brukes til dyrefôr. Det foreslås å beholde dagens minsteareal på 3000
dekar.
Aust-Karmøy Grunneierlag vurderer selv hjortestammen til å være voksende, og ønsker å felle
flere dyr. De har et tellende areal på 20 000 dekar, og minsteareal på 2 000 dekar. Det skal i
utgangspunktet tildeles ca 10 hjorteløyver. De har søkt om at minstearealet reduseres til 800
dekar. Ved et minsteareal på 800 dekar skal det tildeles mellom 17 og 50 dyr. De siste årene er det
tildelt 14 dyr, med unntak av i 2019 hvor det var tildelt 18 dyr. I praksis er det de siste årene
tildelt løyver ut fra et minsteareal på ca 1300 dekar. Det foreslås å endre minstearealet til 1500
dekar. Det vil bety at utgangspunket er 13 fellingsløyver, og at dette tallet kan variere mellom 9
og 27 dyr.
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Figur 1: Tildelte og felte hjort for Aust-Karmøy fra år 2009-2019
Vest-Karmøy Grunneierlag har et tellende areal på 45 000 dekar. Minstearealet for hjort er 2000
dekar. Det skal altså tildeles ca 22-23 hjort. Det har de siste årene blitt tildelt mellom 13 og 18 dyr.
Det foreslås å øke minstearealet til 3000 dekar, noe som vil gjøre at det skal tildeles mellom 10 og
30 dyr.

Figur 2: Tildelte og felte hjort for Vest-Karmøy fra år 2009-2019

Fastlandssiden og Fosen Grunneierlag har tellende areal på 19 000 dekar, og minsteareal på 7000
dekar. Det har de siste årene ofte ikke blitt skutt hjort. Det er ikke en egen stamme av hjort i
området. De dyr som blir skutt er mer trekkdyr som er i området under jakta. Det foreslås å ta
vekk minstearealet for Fastlands-Karmøy, og dermed ikke tildele hjorteløyver.

Rådyr:
Avaldsnes har minsteareal for rådyr på 2000 dekar. De siste årene er det tildelt ett løyve pr 1000
dekar. Det foreslås å endre minsteraealet til 1000 dekar.
Aust-Karmøy Grunneierlag har minsteareal på 2000 dekar. De siste årene er det tildelt ett løyve
pr 1000 dekar. Fellingsprosenten er høy. Det foreslår å endre minsteraealet til 1000 dekar.
Vest-Karmøy Grunneierlag har minsteareal på 2000 dekar. De siste årene er det tildelt nesten 1
løyve pr 1000 dekar. Det foreslår å endre minsteraealet til 1000 dekar.
Både Torvastad, Fastlandssiden og Fosen, samt Søre Fosen grunneierlag har minsteareal på 1000
dekar. De siste årene er det tildelt ett løyve pr 500 dekar. Fellingsprosenten er høy. Det foreslår å
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endre minsteraealet til 500 dekar.
Høvringøy har minsteareal på 1000 dekar. Med sitt tellende areal på 1500 dekar betyr det mellom
1 og 2 løyver i året. Etter høsten 2011 er det ikke skutt dyr på Høvringøy. Det foreslås å ta vekk
Høvringøy som jaktvald for rådyr.

Dagens forskrift:
Dagens forskrift kan leses på lovdata: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2008-05-26-496
Tabell 1: Delen av dagens forskrift som foreslås endret.

Foreslått forskrift.
Tabell 2: Forslått minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for
fellingskvoter på hjort.
Områder av kommunen

Minsteareal i dekar

Området tilhørende Aust-Karmøy

1500

Grunneigarlag
Området tilhørende Avaldsnes og Vest-

3000

Karmøy Grunneierlag

Tabell 3Foreslått minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for
fellingskvoter på rådyr.
Sør-Karmøy og arealet tilhørende Avaldsnes
grunneierlag

1000

Resten av kommunen.

500
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Om endringen
Det legges ikke opp til en endring av forvaltning av hjortedyr med denne endringen.
Hovedsaken er å få formelt endret minstearealet, slik at man får bedre handlingsrom til å benytte
50 prosent-regelen slik den er tiltenkt.

Øst- og Vest-Karmøy
Endringen legger opp til en forskjell i minsteraeal mellom Aust-Karmøy og Vest-Karmøy. I
praksis vil dette ha liten betydning. Med foreslått endring vil man tilpasse seg virkelighetens
tildelinger, hvor Aust-Karmøy har ca et løyve pr 1500 dekar, og Vest-Karmøy pr 3000 dekar.

Fastlandssiden og Fosen
Endringen legger opp til at det ikke kan jaktes hjort på Fastlandssiden. Begrunnelsen for dette er
hovedsakelig at det ikke er stedegne dyr i området.

Høvringøy
Endringen legger også opp til at det ikke blir jakt på Høvringøy. Begrunnelsen er at det i de siste
8 år ikke er felt dyr i dette valdet.

Innspill
Karmøy kommune sender forslag til endring av forskrift for minsteareal på høring.
Høringsinstanser vil motta dette brev. Alle andre er også velkommen til å gi høringsinnspill. Det
oppfordres til å svare på høringen også hvis man er enig i endringsforslaget. Vi ønsker
tilbakemelding generelt for hele forskriften, og særlig punkter omtalt i kapittel «Om endringen».
For henvendelser og spørsmål om endringen tas det kontakt med naturforvalter Peder
Christiansen.

Frist
Frist for merknader settes til 10. mars 2020. Merknader sendes Karmøy kommune og merkes
«saksnr. 12/288»

Høringsmøte
Alle interesserte er velkommen til møte angående denne endringen. Møte avholdes på Karmøy
Rådhus torsdag 27. Februar kl 19.
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Høring sendt til:
Alle vald/grunneierlag
Rogaland Fylkeskommune
Karmøy Jeger- Fisker og Naturvernerforening
Karmøy Bondelag
Karmøy Småbrukarlag
Karmøy Sau og Geit.
Det interkommunale hjorteviltutvalget

Med vennlig hilsen

Peder Christiansen
Naturforvalter
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

6

