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Faun Naturforvaltning AS  

 

Forord 
 

Forskrift om utvida jakttid for elg og hjort i jakttidsperioden 1. april 2007 – 31. mars 2012, 

Telemark (FOR 2007-08-08 nr 968), ble fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 8. august 2007.    

 

I henhold til Fylkesmannen i Telemark sitt vedtaksbrev datert 7. august 2007 om utvidet 

jakttid på elg og hjort, ble det varslet en evaluering av utvidelsen i forhold til bl.a. å kartlegge 

om ordningen medfører særlige ulemper for andre brukere av utmarka.     

 

Fylkesmannen i Telemark har engasjert Faun Naturforvaltning AS til å gjennomføre varslet 

evaluering. Resultatene fra gjennomført evaluering er gjengitt i denne rapporten.  

 

 

 

 

 

 

Fyresdal den 10.07.2009 

 
 
 
 

  
Ole Roer 

Faun Naturforvaltning AS 
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Faun rapport 030-2009: 
Tittel: Evaluering av utvidet jakttid på elg og hjort i Telemark 2007-

2012  

Forfatter: Ole Roer 

Tilgjengelighet: Fri 

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Telemark 

Prosjektleder: Ole Roer 

Prosjektstart: 10.05.2009 

Prosjektslutt: 10.07.2009 

  

Referat: Gjennomført evaluering av utvidet jakttid på elg og hjort i Telemark 2007-
2012, tyder på at ordningen har medført få konflikter knytta opp mot 
samjakt og fryktet utestengelse av småviltjegerne over lengre tidsrom. 
Kommunene kan likevel bli flinkere til å arbeide aktivt med tilrettelegging 
for samjakt, samt følge opp kravet om rapportering av praksis for samjakt 
til FM. 
 
Det er kun i Skien hvor det er etablert et område med helgefredning for å 
hindre konflikter mellom jakt og annet friluftsliv. Utover arealet i Skien er 
det bare Notodden og Vinje kommuner som mener det bør vurderes å 
etablere soner med helgefredning. Til tross for at Telemark Turistforening 
mener det er stort behov for etablering av soner med helgefredning i alle 
fylkets kommuner, er det ingen av de som har deltatt i evalueringen som 
kan vise til konkrete områder hvor det bør etableres fredningssoner.  
 
10 av 18 kommuner har lagt ut generell info om jakt på sine nettsider. Kun  
2 av kommunene har etablert info opplegg om når elgjakta er avsluttet i  
delområder.  6 av kommunene mener det er behov for å etablere info  
ordning for å informere om jaktslutt på elg. Flertallet av ulike brukergrupper 
mener at info om jakt bør legges ut på kommunale nettsider. Info om når  
elgjakt er avsluttet, samt info om jakttider og jaktformer er vurdert som  
mest relevante info å få ut til andre brukergrupper. Evalueringen tyder på  
at det er et forbedringspotensial blant kommunene i forhold til å gjøre info  
om jakt lettere tilgjengelig, samt etablere info ordning om jaktslutt på elg.   
 
Alle kommunene med unntak av Tokke ønsker utvidet jakttid på elg og  
hjort, likt med utvidelsen i dag. Dette gjelder også flertallet av andre 
brukere som har deltatt i evalueringen.  
 
12 av 18 kommuner ønsker utvidet jakttid på kanadagås, mens Bamble og 
Kragerø i tillegg ønsker utvidet jakttid på grågås. 3 kommuner ønsker 
utvidet jakttid på andre arter, dette gjelder Bamble som ønsker utvidet 
jakttid på bever og skarv, Seljord som ønsker utvidet jakttid på bever og 
Notodden som ønsker forlenget jakttid på gaupa.  
 

Sammendrag: Norsk 

Dato: 01.07.2009 

Antall sider: 29 + vedlegg 

 
Kontaktopplysninger forfatter: 

Navn: Ole Roer 

Epost: or@fnat.no 

Telefon: 35 06 77 02 

Telefax: 35 06 77 09 

mailto:or@fnat.no
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1 Bakgrunn og mål 
1.1 Bakgrunn 
Gjeldende jakttidsforskrift for perioden 2007–2012 åpnet for at Fylkesmannen (FM) kunne 

utvide jakttida for elg og hjort etter søknad fra kommunene.  

 

Med bakgrunn i innkomne søknader fra kommunene og seinere gjennomført høring av ulike 

forslag til utvidelse av jakttid, vedtok FM i Telemark en forskrift som innebærer en todeling 

av jakttidene for elg. For hjort ble det vedtatt en lik forlengelse av jakttiden for hele fylket til 

23. desember.  

 

Vedtaket innebærer at jakttidene for elg ble som følger i perioden 2007 – 2012:  

   

Ordinær jakttid (ingen forlengelse), 25.09. – 31.10 (fra og med - til og med): Kommunene 

Hjartdal, Notodden og Tokke.  

   

Utvidet jakttid, 25.09./05.10 - 30.11. (fra og med - til og med): Kommunene Bamble, Bø, 

Drangedal, Fyresdal, Kragerø, Nissedal, Nome, Kviteseid, Porsgrunn, Sauherad, Skien, 

Seljord, Siljan, Tinn og Vinje.  

   

For hjort ble det vedtatt en forlengelse fra og med 16. november til og med 23. desember for 

hele fylket (ordinær jakttid for hjort er 10.09. – 15.11).  

 

I henhold til vedtaksbrev fra FM og vedtatt forskrift om utvida jakttid for elg og hjort i 

Telemark (FOR 2007-08-08 nr 968), ble det varslet en evaluering av utvidelsen i forhold til 3 

spesielt viktige forhold; samjakt, helgefredning og informasjon. Varslet evaluering av utvidet 

jakttid skulle skje i 2009. I tillegg ønsket FM en vurdering av kommunenes fortsatte behov for 

utvidet jakttid generelt, og da i tråd med DNs retningslinjer om særlige bestands-, forvaltnings 

og næringsmessige grunner.  

 

Faun Naturforvaltning AS ble engasjert av FM i Telemark for å gjennomføre varslet 

evaluering. FM i Telemark ønsker å bruke resultatet fra evalueringen til å vurdere behovet for 

eventuelle justeringer av gjeldene forskrift.  

 

1.2 Mål 
Mål med evalueringen er å kartlegge: 

● Om det er behov for å etablere fredningssoner i enkelte kommuner pga konflikt 

mellom jaktutøvelse og andre brukerinteresser. 

 

●  Hvordan ordningene med samjakt fungerer i kommuner med utvidet jakttid. 

 

● Om det er etablert info-apparat om jaktutøvelse ut til andre brukergrupper, eventuelt  

om en ser behov for etablering av slike ordninger. 

 

● Om utvidet jakttid har vært formålstjenlig i forhold til kommunenes måloppnåelse i 

hjorteviltforvaltningen.    

 

● Hvilke ønsker kommunene har gjeldene jakttid for de neste åra. 
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2 Metode 
For å innhente svar på ønska tema ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant de 

aktuelle brukergruppene. Da en del av spørsmåla kun gjaldt kommunene som ansvarlig 

myndighet for den lokale viltforvaltningen, ble det utarbeidet et eget spørreskjema for dem. I 

tillegg ble det utarbeidet et spørreskjema som blei sendt ut til andre brukergrupper. Spørsmål 

fra benytta spørreskjemaer er gjengitt under resultatdelen, adresseliste over høringsinstanser 

som fikk tilsendt spørreundersøkelsen følger vedlagt. 

3 Resultat 
Under følger en gjennomgang av resultatene fra gjennomførte spørreundersøkelse. Da 

undersøkelsen ble delt opp i kommuner + ulike brukergrupper, er resultatdelen delt opp på 

samme måte.  

 

3.1 Kommuner 
Det er mottatt svar fra 18 av 18 kommuner i Telemark. Enkelte av spørsmåla i undersøkelsen 

er ikke besvart av alle kommunene, antall besvarelser er angitt med ”n”.  Under følger 

gjennomgang av svar fra kommunene. 

 

1. Er det utarbeidet kommunale målsetninger for hjorteviltforvaltningen? 

 

14 av 17 kommuner har utarbeidet kommunale mål for hjorteviltforvaltningen, n = 17.  

10 av 14 kommuner som har svart ja på at de har kommunale mål, har vedlagt kopi av sine 

målsetninger for hjorteviltforvaltningen.    

 

3.1.1 Samjakt  
En viktig innvending mot utvidelse av jakttida for elg og hjort har vært at dette skaper 

problemer for småviltjegerne ved at de utestenges i lenger tidsrom. Spørsmålene under har til 

hensikt å avklare hvordan ordningen med samjakt fungerer i kommunene. Rådyrjakt regnes 

her som del av småviltjakta. 

 

2. På hvilken måte arbeider kommunen for å tilrettelegge for samjakt? 

 

Svar på spørsmål 2 er oppsummert i figur S-2 på neste side, n = 18. 

 

3. Har kommunen aktivt undersøkt i hvilken grad samjakt praktiseres? 

 

4 av 18 kommuner har svart ja på at de har undersøkt i hvilken grad samjakt praktiseres,  

n = 18. 

 

De som har gjennomført undersøkelser av om samjakt praktiseres, har gjort dette ved enten 

spørsmål på sett-elg skjema, spørsmål til enkelte storvald eller gjennomført møter med 

småvilt- og storviltjegerne i sin kommune. 

 

4. Har undersøkelsen om hvordan samjakt praktiseres blitt rapportert til        

    Fylkesmannen? 

 

Ingen av kommunene det er mottatt svar fra har rapportert til fylkesmannen, n = 18.   
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Omtalt i kommunale mål Informasjon jegermøter Krav i bestandsplaner Annet Ikke jobbet med

Spørsmål 2; tilrettelegging av samjakt

 
Figur S-2: Oppsummerer svar på spørsmål 2 hvor det var mulighet til å krysse av på flere 

alternativ for hver kommune, n = 18.   

 

 

5. Anslå hvor stor del av tellende elgareal som leies ut til småviltjakt i din kommune? 
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Spørsmål 5; Andel av tellende elgareal som leies ut til småviltjakt

 
Figur S-5: Oppsummerer svar på spørsmål 5 som gjelder ca andel av tellende elgareal som 

leies ut til småviltjakt, n = 18. 
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6. På arealet som blir leid ut til småviltjakt i din kommune, anslå på hvor stor del av  

    dette arealet hvor småviltjegeren blir utestengt i ulike tidsperioder. 
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Spørsmål 6a; Full samjakt i hele elgjakta

 
Figur S-6a: Oppsummerer svar på spørsmål 6a som omhandler arealet som leies ut til 

småviltjakt og hvor stor andel av dette som har full samjakt i hele elgjakta, n = 9. 
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Spørsmål 6b; Småviltjegerne utestengt første uka i elgjakta

 
Figur S-6b: Oppsummerer svar på spørsmål 6b som omhandler arealet som leies ut til 

småviltjakt og hvor stor andel av dette hvor småviltjegerne utestenges første uka i elgjakta,  

n = 15. 
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Spørsmål 6c; Småviltjegerne utestengt 1. uka i elgjakta + helgene

 
Figur S-6c: Oppsummerer svar på spørsmål 6c som omhandler arealet som leies ut til 

småviltjakt og hvor stor andel av dette hvor småviltjegerne utestenges første uka + i helgene 

frem til elgjaktas slutt, n = 8. 
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Spørsmål 6d; Småviltjegerne utestengt hele elgjakta 

 
Figur S-6d: Oppsummerer svar på spørsmål 6d som omhandler arealet som leies ut til 

småviltjakt og hvor stor andel av dette hvor småviltjegerne utestenges i hele elgjakta, n = 4. 
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7. På ca hvor stor andel av arealet i kommunen er det etablert formelle samjaktavtaler? 
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Spørsmål 7; Andel av areal hvor det er etablert samjaktavtaler

 
Figur S-7: Oppsummerer svar på spørsmål 7 som omhandler andel av jaktbart areal hvor  

det er etablert formelle samjaktavtaler mellom småvilt- og storviltjegere, n = 16. 

 

Det er kun i Siljan kommune hvor det er etablert formelle samjaktavtaler på alt jaktbart areal. 

Fritzöe Skoger utgjør hoveddelen av arealet i Siljan. I Skien kommune er det etablert 

samjaktavtaler på eiendommen Løvenskiold Fossum som utgjør ca 50% av arealet.   

 

8. Kjenner du til områder i din kommune hvor småviltjegere blir utestengt på grunn av  

    hjortejakt utover elgjakta sine jakttidsrammer? 

 

Ingen av kommunene kjente til områder hvor småviltjegere ble utestengt pga av hjortejakt 

utover elgjaktas jaktidsramme, n = 18. 

 

9. Har du indikasjoner på at arealet som leies ut til småviltjakt har endret seg etter at  

    jakttida på storvilt ble utvidet?  

 

17 av 18 kommuner har svart at arealet som leies ut til småviltjakt ikke har endret seg. 

Kviteseid kommune har svart at arealet som leies ut til småviltjakt har blitt større etter at 

jakttiden på storvilt ble utvidet, n = 18.   

 

10. Kjenner du til konflikter mellom utøvelse av storviltjakt og småviltjakt i din  

      kommune? 

 

17 av 18 kommuner kjente ikke til konflikter, n = 18. 

 

Fyresdal kommune kjente til konflikter mellom utøvelse av småvilt- og storviltjakt på et lite 

areal (ca 1000 daa). Her oppstod imidlertid problemet før utvidelsen av storviltjakta.   
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3.1.2 Helgefredning  
I bynære strøk var det i forrige jakttidsperiode (2002-2007), bl.a. i Skien helgefredning i 

områder som er populære utfartsområder for befolkningen. Ordningen med helgefredning har 

vært brukt for å unngå konflikter mellom jegere og friluftsinteresser. Fylkesmannen ønsket i 

forbindelse med utvidelse av jakttida for elg og hjort at ordningen med helgefredning ble 

videreført på minst samme nivå som tidligere. Spørsmålene under har til hensikt å avklare 

hvordan ordningen med helgefredning blir praktisert per dato og om det eventuelt er behov 

for å etablere nye fredningssoner i enkelte kommuner pga konflikter med andre 

brukerinteresser. 

 

11. Er det etablert helgefredning i noen områder i din kommune?  

 

Det er kun i Skien kommune på et areal på ca 30 000 daa hos Løvenskiold Fossum, hvor det 

er etablert formell helgefredning, n = 18. 

 

Uten å spesifisere hvilke områder det gjelder har flere av kommunene oppgitt at det i noen 

populære utfartsområder er uformell helgefredning, dvs. at jaktlaga unngår visse områder i 

helgene pga mulige konflikter med andre brukere. 

 

12. Mener kommunen at det er behov for å etablere helgefredning i nye områder pga  

      konflikter mellom jaktutøvelse og andre brukergrupper? 
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Ja bør etableres Ikke funnet nødvendig Bør vurderes Ser ikke behov

Spørsmål 12; Er det behov for å etablere soner med helgefredning

 
Figur S-12: Oppsummerer svar på spørsmål 12 som omhandler behovet for å etablere  

soner med helgefredning slik kommunene tolker det, n = 18. 

 

Av alle kommunene er det kun 2 stk som mener at det bør vurderes å etablere soner med 

helgefredning (fig.S-12), n = 18. Dette gjelder kommunene Notodden og Vinje.   
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3.1.3 Informasjon  
Spørsmålene under skal avklare hvilke ordninger som er etablert tilknytta informasjon om 

jaktutøvelse ut til andre brukergrupper, samt avklare hvilke behov som gjelder for etablering 

av informasjonskanaler om dette. 

 

13. Hvordan kan personer som ønsker informasjon om jaktutøvelse generelt i din  

      kommune, få tak i ønsket informasjon (flere kryss er mulig)? 
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Via nettside Via lokalavis Via tlf til viltansvarlig Via tlf til sentralbord Ingen info ordning Annet

Spørsmål 13; Hvordan kan informasjon om jaktutøvelse innhentes

 
Figur S-13: Oppsummerer svar på spørsmål 13 om hvilke info-kanaler som kan  

benyttes for å innhente info om jaktutøvelse fra kommunene, n = 18. 

 

14. Har kommunen etablert et opplegg for å informere om når jakt på storvilt (elg  

      spesielt) er avsluttet, slik at andre brukere kan få denne informasjonen raskt? 

 

2 av 18 kommuner har etablert info opplegg for å informere om når elgjakta er avsluttet, dette 

gjelder Bamble og Bø kommuner, n = 18.  

 

Bamble legger ut info på kommunal nettside, mens Bø informerer lokalaviser og turlag.   

 

 

15. I hvilken grad vurderer kommunen slik informasjon som et behov? 

 

Notodden mener det er stort behov for etablering av slik info ordning, mens Bamble, Kragerø, 

Fyresdal, Tokke og Vinje mener det er ønskelig. Resten av kommunene mener behovet for 

info er liten, n = 17 (fig.S-15).   
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Spørsmål 15; Hvordan vurderes behovet for info om jaktslutt etc

 
Figur S-15: Oppsummerer svar på spørsmål 15 om hvordan kommunene vurderer behovet  

for å etablere info opplegg for info om jaktslutt etc, n = 17.   

 

16. Hvor mange henvendelser mottar kommunen årlig fra andre brukere (ikke jegere)  

      angående jaktutøvelse, med spørsmål som f. eks. om storviltjakta er avsluttet? 
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Spørsmål 16; Hvor mange henvendelser om jakt mottas årlig 

 
Figur S-16: Oppsummerer svar på spørsmål 16 om hvor mange henvendelser kommunene 

mottar årlig med spørsmål om jakt fra andre brukere, n = 18.   
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Bamble, Notodden og Tokke mottar flest henvendelser om jakt, de har alle svart at de mottar 

mellom 5 – 20 henvendelser per år (fig.S-16). 5 av 18 kommuner har svart at de ikke mottar 

noen henvendelser om jakt fra andre brukere, n = 18.  

 

17. Hvem kommer disse henvendelsene fra? 
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Spørsmål 17; Hvem kommer henvendelsene om jakt fra

 
Figur S-17: Oppsummerer svar på spørsmål 17 om hvem henvendelsene om jakt kommer  

fra, n = 14.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Utvidet jakttid elg og hjort 
Tre kommuner har ikke utvidet jakttid på elg i dag. Alle kommunene har utvidet jakttid på 

hjort. Spørsmålene under skal kartlegge ønsker og behov for utvidet jakttid framover. I 

jakttidsperiode 2007-2012 er FM gitt myndighet til å fastsette forskrift om utvidelse av 

jakttida for elg og hjort etter søknad fra kommunen. Dersom særskilte forhold ligger til grunn 

åpner jakttidsforskriften for en utvidelse av jakttida frem til 31. januar. 
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18. Ønsker kommunen utvidet jakttid på elg i årene som kommer? 
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Spørsmål 18; Ønsker kommunen utvidet jakttid på elg 

 
Figur S-18: Oppsummerer svar på spørsmål 18 om hvilke jakttid på elg kommunene  

ønsker for de neste åra, n = 18.   

 

Alle kommunene unntatt Tokke ønsker utvidet jakttid på elg ut november for de neste åra. 

 

19. Ønsker kommunen å fortsette med utvidet jakttid på hjort? 
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Spørsmål 19; Ønsker kommunen utvidet jakttid på hjort 

 
Figur S-19: Oppsummerer svar på spørsmål 19 om hvilke jakttid på hjort kommunene  

ønsker for de neste åra, n = 18.   
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Alle kommunene med unntak av Tokke ønsker å beholde utvidet jakttid på hjort frem til 

23.12. Tokke ønsker også utvidet jakttid på hjort, men kun ut november. 

     

20. Hvis ja på spørsmål 18 eller 19; Hva er årsaken til at kommunen ønsker utvidet 

jakttid på elg og hjort (flere kryss er mulig)? 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Bestand Forvaltning Næring Annet

Spørsmål 20; Hvorfor ønsker kommunen utvidet jakttid på storvilt 

 
Figur S-20: Oppsummerer svar på spørsmål 20 om hva som er årsaken til at kommunen 

ønsker utvidet jakttid på storvilt, n = 17.   

 

Alle som har besvart spørsmålet har krysset av for at bestandsmessige forhold er en viktig 

årsak til at de ønsker utvidet jakttid. Seks av kommunene har også krysset av for forvaltnings-

messige behov, mens 7 av kommunene har oppgitt næringsmessige behov. Fem av 

kommunene har i tillegg oppgitt at lenger jakttid gir mindre intensiv jakt og at flere jegere får 

mulighet til å jakte storvilt, som begrunnelse. 

 

21. Har utvidet jakttid vært formålstjenelig i forhold til kommunens måloppnåelse for  

      hjorteviltforvaltningen? 

 

15 av 16 kommuner har svart ”ja” på at utvidet jakttid har gjort det enklere og nå fastsatte 

mål, n = 16. Den siste kommunen har svart ”nei, kommunen har ikke utvidet jakttid på elg og 

ser heller ikke behov for det”.   

 

22. Ville uttaket av elg og hjort blitt lavere uten utvidet jakttid? 

 

12 av 15 kommuner har svart at uttaket av elg ville ha blitt lavere uten utvidet jakttid (fig.S-

22). Anslag over hvor mye lavere uttaket av elg ville ha blitt varierer fra 5 – 20 %. 14 av 17 

kommuner har svart at uttaket av hjort ville ha blitt lavere. For hjort varierer anslag over hvor 

mye lavere fra 10 – 50 %. 
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Spørsmål 22; Ville uttaket av storvilt blitt lavere uten lenger jakttid  

 
Figur S-22: Oppsummerer svar på spørsmål 22 om uttaket av elg og hjort ville ha blitt lavere 

uten utvidet jakttid, n = 17.   

 

23. Hvor stor andel av jaktinnsatsen (antall jegerdagsverk) foregår i den utvidete delen  

      av jakta? 
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Spørsmål 23a; Andel av jaktinnsats på elg fra 01.11-30.11  

 
Figur S-23a: Oppsummerer svar på spørsmål 23a om hvor stor andel av jaktinnsatsen på elg 

som foregår i den uten utvidede jakttida, n = 13.   
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Spørsmål 23b; Andel av jaktinnsats på hjort fra 16.11-23.12  

 
Figur S-23b: Oppsummerer svar på spørsmål 23b om hvor stor andel av jaktinnsatsen på 

hjort som foregår i den uten utvidede jakttida, n = 16.   

 

24. Ønsker kommunen utvidet jakt i januar for å ta ut trekkende dyr som forårsaker  

      skogskader eller skaper problemer med viltpåkjørsler (flere kryss er mulig)?  

 

Fyresdal er eneste kommune som ønsker utvidet jakttid på trekkende elg i januar. Årsaken til 

at Fyresdal ønsker utvidet jakttid i januar har sammenheng med skogskader og trafikk-

påkjørsler nord i kommunen innenfor ett areal på ca 100 000 daa.  

 

Ingen av de andre kommunene ser behov for ekstraordinær utvidelse av jakttid på elg eller 

hjort i januar, n = 18.  
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3.1.5 Utvidet jakttid på andre arter 
I henhold til forskrift for jakt- og fangsttider 2007-2012 har FM myndighet til å utvide jakta 

på grågås med inntil 15 dager før ordinær jaktstart (10.08). Det samme gjelder for kanadagås 

og stripegås. For de to sistnevnte arter så kan jakttiden også utvides med inntil to måneder i 

etterkant av ordinær jakttid. Spørsmålene under har til hensikt å avklare om noen av 

kommunene har behov for utvidet jakttid på gjess eller andre arter. 

 

25. Ønsker kommunen utvidet jakttid på gjess?  
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Spørsmål 25; Ønsker kommunen utvidet jakttid på gjess ?

 
Figur S-25: Oppsummerer svar på spørsmål 25 om kommunen ønsker utvidet jakttid på gjess, 

n = 18.   

 

12 av 18 kommuner ønsker utvidet jakttid på kanadagås og 2 kommuner ønsker i tillegg 

utvidet jakttid på grågås. Det er Bamble og Kragerø kommuner som ønsker utvidet jakttid på 

både grågås og kanadagås. Hjartdal, Notodden, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje ser ikke behov 

for utvidet jakttid på gjess. 

 

Flertallet av de som ønsker utvidet jakttid på gjess ønsker maks utvidelse i forkant av ordinær 

jaktstart. 

 

26. Er det andre arter som kommunen ønsker utvidet jakttid på? 

 

3 av 15 kommuner har svart at de ønsker utvidet jakttid på andre arter, n = 15.  

 

Bamble ønsker utvidet jakttid på bever og skarv, ønsket jakttid på bever er ut mai måned. 

Seljord ønsker og utvidet jakttid på bever frem til 15. mai pga at snø vanskeliggjør jakt i april.    

Notodden ønsker utvidet jakttid på gaupe med jaktstart 1. januar ut mars som i dag.  
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3.2 Ulike brukergrupper 
Interessen for å svare på spørreundersøkelsen i forbindelse med evaluering av forlenget jakttid 

på elg og hjort har vært liten fra andre brukergrupper. Det er kun mottatt 5 svar. Følgende har 

svart på spørreundersøkelsen; Telemark Turistforening (TT), NJFF Telemark, Levangsheia 

JFF, Kroken JFF og Torstein Dahl (styremedlem i NJFF Telemark).  

 

Under følger gjennomgang av svar fra ulike brukergrupper:   

 

3.2.1 Samjakt  
En viktig innvending mot utvidelse av jakttida for elg og hjort har vært at dette skaper 

problemer for småviltjegerne ved at de utestenges i lenger tidsrom. Spørsmålene under har til 

hensikt å avklare hvordan ordningen med samjakt fungerer etter at jakttiden for elg og hjort 

ble utvidet. Rådyrjakt regnes her som del av småviltjakta. Spørsmålene om samjakt vil ikke 

være relevante for flere av høringsinstansene. 

 

1. Kjenner du til områder hvor konflikter mellom utøvelse av storviltjakt og småviltjakt  

    har økt etter at jakttiden ble utvidet? 

 

Ingen av de som har svart kjente til områder med økte konflikter som følge av utvidet jakttid 

på storvilt, n = 5. 

 

2. Har du indikasjoner på at areal som leies ut til småviltjakt har endret seg etter at  

    jakttida på storvilt ble utvidet?  

 

4 av 5 antar at arealet leid ut til småviltjakt er likt etter utvidelsen av jakttida for storvilt.  

TT har svart ”vet ikke” på spørsmålene omhandlende samjakt, n = 5.  

 

3. På arealet som leies ut til småviltjakt som du har kjennskap til, anslå på hvor stor del  

   av dette arealet hvor småviltjegeren blir utestengt i ulike tidsperioder (flere kryss er  

   mulig). 

 

Av de 5 som har svart har 2 krysset av for at småviltjegeren utestenges den første uka i 

elgjakta på 50 % av arealet de har kjennskap til. Levangsheia og Kroken JFF har svart at 

småviltjegerne utestenges den første uka i elgjakta på 100 % av arealet de har kjennskap til, 

mens TT ikke har kjennskap til tema, n = 5. 

 

4. På ca hvor stor andel av arealet du har kjennskap til er det etablert formelle  

    samjaktavtaler? 

 

Kroken JFF har krysset av for at det er etablert formelle samjaktavtaler på 100 % av arealet de 

har kjennskap til, Torstein Dahl har krysset av for 25 % av arealet, mens Levangsheia JFF 

ikke har kjennskap til areal hvor det er etablert formelle samjaktavtaler, n = 3.   

 

5. Kjenner du til områder hvor småviltjegere blir utestengt på grunn av hjortejakt  

    utover elgjakta sine jakttidsrammer? 

 

Alle har svart ”nei” på spørsmålet, n = 5.  
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3.2.2 Helgefredning  
I bynære strøk var det i forrige jakttidsperiode (2002-2007), bl.a. i Skien, helgefredning i 

områder som er populære utfartsområder for befolkningen. Ordningen med helgefredning 

(forbud mot jakt i helgene) har vært brukt for å unngå konflikter mellom jegere og 

friluftsinteresser. Spørsmålene under har til hensikt å avklare hvordan ordningen med 

helgefredning blir praktisert per dato og om det eventuelt er behov for å etablere nye 

fredningssoner i enkelte kommuner pga konflikter med andre brukerinteresser. 

 

6. I hvilke av områdene ramset opp under antar du det kan være behov for å etablere  

    fredningssoner i helgene for å unngå konflikter mellom jaktutøvelse og friluftsliv  

    (flere kryss er mulig)? 

 

Tabell S-6: Oppsummerer svar på spørsmål 6. Kryss angir hva de ulike har svart med hensyn 

til i hvilke områder de antar det er behov for å etablere fredningssoner i helgene, n = 5. 
Vest-Telemark + Midt-Telemark + Drangedal + Grenland + Ingen Vet ikke 

Hjartdal og Tinn Notodden Kragerø Siljan områder

Telemark Turistforening x x x x

Levangsheia JFF x

Kroken JFF x

NJFF Telemark x

Torstein Dahl x  
 

7. Hvis dere har krysset av på noen av områdene i spørsmål 6, hvor stort anser dere i  

    tilfelle behovet for etablering av soner med helgefredning å være? 
 

TT mener det er ”stort behov” for etablering av soner med helgefredning, NJFF Telemark og 

Torstein Dahl mener ”behovet er lite”, n = 3. 

 

8. Om du vurderer etablering av soner med helgefredning som aktuelt, i hvilke perioder  

    er dette i tilfelle viktigst (flere kryss er mulig)? 

 

De som har svart mener at viktigste periode for eventuell helgefredning er i september og 

oktober, n = 3.  

 

9. Har du kjennskap til konkrete områder hvor det er behov for å etablere  

    helgefredning?  
 

TT har kommentert at det bør settes i gang en prosess i samarbeid med kommunene og 

friluftsorganisasjonene for å kartlegge behovet for hvor det er aktuelt å etablere helgefredning. 

Øvrige som har svart hadde ikke kjennskap til områder hvor det er behov for å etablere 

helgefredning, n = 5.   

 

10. Har du kjennskap til områder i Telemark hvor det er etablert helgefredning?  

 

TT og NJFF Telemark kjente til området i Skien med helgefredning, n = 4. 

 

11. Kjenner du til områder i Telemark hvor det har vært konflikter mellom jaktutøvelse  

      og andre friluftsaktiviteter? 

 

Ingen av de som har svart kjente til områder hvor de har vært konflikter, n = 5.    



 

22 

Faun Naturforvaltning AS  

 

3.2.3 Informasjon 
Spørsmålene under skal avklare hvilke ordninger som er etablert tilknytta informasjon om 

jaktutøvelse ut til andre brukergrupper, samt avklare hvilke behov som gjelder for etablering 

av informasjonskanaler om dette. Informasjon om når elgjakta er avslutta i ulike del områder 

er eksempel på informasjon turgåere og andre kan være interessert i å vite. 

 

12. Hvordan vurderer du behovet for å etablere kommunale informasjonskanaler om  

      jaktutøvelse ut til andre brukergrupper? 
 

Tabell S-12: Kryss angir hva de ulike har svart med hensyn til i hvordan de vurderer behovet 

for å etablere kommunale info kanaler om jakt ut til andre brukergrupper, n = 5. 
Stort behov Ønskelig Lite behov Vet ikke

Telemark Turistforening x

Levangsheia JFF x

Kroken JFF x

NJFF Telemark x

Torstein Dahl x  
 

13. Hvis du mener det er viktig å etablere kommunale informasjonskanaler om  

      jaktutøvelse, hvordan bør dette best gjøres? 

 

Tabell S-13: Kryss angir hva de ulike har svart med hensyn til i hvordan de mener info om 

jaktutøvelse ut til andre brukere bør formidles, n = 5. 
Via kommunale Via lokalavis Via telefon Via telefon Andre 

nettsider kommuneinfo til viltansvarlig til sentralbord

Telemark Turistforening x x x

Levangsheia JFF x

Kroken JFF x

NJFF Telemark x x x

Torstein Dahl x x  
 

TT ønsker videreformidling av info om jaktutøvelse til dem, slik at info kan legges ut på TTs 

nettside. I tillegg foreslår TT oppsett av plakater på aktuelle steder. 

 

14. Hvilen type informasjon er viktigst å få ut til andre brukergrupper? 
 

Tabell S-14: Kryss angir hva de ulike har svart med hensyn til hvilken type info de mener er 

viktig å få ut til andre brukergrupper, n = 5. 

Info om jakttider Info om jaktslutt Informasjon om:

og jaktform på elg i delområder

Telemark Turistforening x x x

Levangsheia JFF x

Kroken JFF x

NJFF Telemark x x

Torstein Dahl x
 

TT har kommentert at info om at det er trygt og legitimt å ferdes i områder hvor det pågår jakt 

også er relevant å få ut.  
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15. Hvem tror du har størst behov for å innhente informasjon om jaktutøvelse? 
 

TT har svart både fastboende og turister. NJFF Telemark og Torstein Dahl tror hovedsakelig 

fastboende har størst behov for info, mens de to lokale JFF antar at det hovedsakelig er 

turister som har behov for info, n = 5. 

 

16. Ut fra dine erfaringer, hvordan fungerer kommunenes info om jaktutøvelse ut til  

      andre brukere?  

 

Tabell S-16: Kryss angir hva de ulike har svart med hensyn til hvordan de synes 

kommunenes info om jaktutøvelse ut til andre brukere fungerer, n = 5. 
Godt Middels Dårlig Vet ikke

lett å få info Kan bli bedre vanskelig å få info

Telemark Turistforening x

Levangsheia JFF x

Kroken JFF x

NJFF Telemark x

Torstein Dahl x  
  

17. Kjenner du eksempler på kommuner som har etablert gode info-apparat om  

      jaktutøvelse? 
 

Ingen av de som har svart kjente til kommuner med gode info-apparat om jaktutøvelse, n = 5. 

 

18. Kjenner du eksempler på private grunneiere som har etablert gode info-apparat om  

      jaktutøvelse? 

 

Ingen av de som har svart kjente til grunneiere med gode info-apparat om jaktutøvelse, n = 5. 

 

3.2.4 Utvidet jakttid elg og hjort 
Tre kommuner i Telemark har ikke utvidet jakttid på elg i dag. Alle kommunene har utvidet 

jakttid på hjort. Spørsmålene under skal kartlegge ønsker og behov for utvidet jakttid 

framover. I jakttidsperiode 2007-2012 er FM gitt myndighet til å fastsette forskrift om 

utvidelse av jakttida for elg og hjort etter søknad fra kommunen. Dersom særskilte forhold 

ligger til grunn åpner jakttidsforskriften for en utvidelse av jakttida frem til 31. januar. 

 

19. Ønsker du utvidet jakttid på elg i årene som kommer? 

 

Tabell S-19: Kryss angir hva de ulike har svart med hensyn til hvilke ønsker de har gjeldene 

jakttid på elg i årene som kommer, n = 5. 
Ja, vi ønsker Ja, vi ønsker Nei, vi ser ikke behov Vet ikke

elgjakt ut november elgjakt frem til 23.12 for utvidet jakttid på elg

Telemark Turistforening x

Levangsheia JFF x

Kroken JFF x

NJFF Telemark x

Torstein Dahl x  
 

 



 

24 

Faun Naturforvaltning AS  

 

20. Ønsker du å fortsette med utvidet jakttid på hjort? 
 

Tabell S-20: Kryss angir hva de ulike har svart med hensyn til hvilke ønsker de har gjeldene 

jakttid på hjort i årene som kommer, n = 5. 
Ja, vi ønsker jakt på Ja, vi ønsker jakt på Nei, vi ser ikke behov Vet ikke

hjort frem til 23.12 hjort ut november for utvidet jakttid på hjort

Telemark Turistforening x

Levangsheia JFF x

Kroken JFF x

NJFF Telemark x

Torstein Dahl x  
 

21. Hvis ja på spørsmål 19 eller 20; Hva er årsaken til at du ønsker utvidet jakttid på elg 

og hjort (flere kryss er mulig)? 

 

Tabell S-21: Kryss angir hva de ulike har svart med hensyn til hva som er årsaken til at de 

ønsker utvidet jakttid på elg eller hjort, n = 4. 
Bestand Forvaltning Næring Annet

Telemark Turistforening

Levangsheia JFF x

Kroken JFF x

NJFF Telemark x x

Torstein Dahl x x  
 

Levangsheia JFF har bemerket at hjort jaktes i kombinasjon med rådyr frem til 23.12.  

 

22. Ville uttaket av elg og hjort blitt lavere uten utvidet jakttid? 

 

NJFF Telemark, Levangsheia JFF og Torstein Dahl har krysset av for at uttaket av hjort ville 

ha blitt lavere uten utvidet jakttid. Kroken JFF har svart at uttaket av elg ville ha blitt lavere 

uten utvidet jakttid. TT har krysset av på ”vet ikke”, n = 5. 

 

23. Ønsker du utvidet jakt i januar for å ta ut trekkende dyr som forårsaker skogskader  

     eller skaper problemer med viltpåkjørsler (flere kryss er mulig)?  
 

Ingen av de som har svart så behov for ekstraordinær utvidelse av jakttid i januar, n = 5. 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Utvidet jakttid på andre arter 
I henhold til forskrift for jakt- og fangsttider 2007-2012 har fylkesmennene myndighet til å 

utvide jakta på grågås med inntil 15 dager før ordinær jaktstart (10.08). Det samme gjelder for 

kanadagås og stripegås, for de to sistnevnte arter så kan jakttiden også utvides med inntil to 

måneder i etterkant av ordinær jakttid. Spørsmålene under har til hensikt å avklare om noen 

har behov for utvidet jakttid på gjess eller andre arter. 
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24. Ønsker du utvidet jakttid på gjess?  

 

Tabell S-24: Kryss angir hva de ulike har svart med hensyn til ønsket jakttid på gjess, n = 5. 
Ja, vi ønsker utvidet Ja, vi ønsker utvidet Ja, vi ønsker utvidet Nei, vi ser ikke behov Vet ikke

jakttid på grågås jakttid på kanadagås jakttid på stripegås for utvidet jakttid på gjess

Telemark Turistforening x

Levangsheia JFF x x x

Kroken JFF x

NJFF Telemark x x

Torstein Dahl x x  
 

25. Er det andre arter som du ønsker utvidet jakttid på? 

 

Ingen av de som har svart så behov for utvidet jakttid på andre arter, n = 4. 
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4 Oppsummering - diskusjon 
 

Samjakt  
Mottatte svar tyder på at utvidet jakttid på elg og hjort har medført få konflikter knytta opp 

mot fryktet utestengelse av småviltjegerne. Ingen som de som har svart hverken av 

kommunene eller andre brukergrupper, kjente til økte konflikter mellom utøvelse av småvilt- 

og storviltjakt som følge av utvidet jakttid på storvilt. Liten interesse for å svare på 

undersøkelsen blant andre brukergrupper er også en indikasjon på lavt konfliktnivå.  

 

Flere av kommunene har pekt på at mange rettighetshavere selv beholder og bruker jaktretten 

både på småvilt og storvilt. Liten andel samjakt i nevnte kommuner bør ut fra dette ikke bety 

at det er konflikter mellom småvilt- og storviltjegerne, da begge kategorier jegere i mange 

tilfeller er de samme personene.  

 

Til tross for at gjennomført undersøkelse tyder på få konflikter mellom småvilt- og 

storviltjegere, kan flere av kommunene likevel bli flinkere til å arbeide aktivt med 

tilrettelegging for samjakt f. eks. ved å ta inn krav om dette i kommunale målsetninger. Per 

dato foreligger få formelle samjaktavtaler. 

 

Videre har kommunene ikke fulgt opp kravet om årlig rapportering av praksis for samjakt til 

FM, slik det fremgår av forskriften om utvida jakttid for elg og hjort. Det er kun 4 av fylkets 

kommuner som har gjennomført undersøkelser av i hvilken grad samjakt praktiseres, ingen av 

kommunene har imidlertid rapportert videre til FM.  

 

Helgefredning 
Det er kun i Skiene kommune innenfor et areal på ca 30 000 daa på eiendommen Løvenskiold 

Fossum hvor det per i dag er etablert formell helgefredning.  

 

Uten å spesifisere i hvilke områder det gjelder har flere av kommunene oppgitt at det i noen 

populære utfartsområder i tillegg er uformell helgefredning, dvs. at jaktlaga unngår visse 

områder i helgene pga mulige konflikter med andre brukere. 

 

Utover nevnte areal med helgefredning i Skien, er det kun Notodden og Vinje kommuner som 

mener det bør vurderes å etablere soner med helgefredning innenfor sitt område.  

 

Når det gjelder andre brukergrupper så mener Telemark Turistforening at det er stort behov 

for etablering av soner med helgefredning i alle fylkets kommuner innenfor populære 

utfartsområder for friluftsliv. TT ønsker at det iverksettes en prosess i samarbeid med 

kommunene og friluftslivsorganisasjonene for å kartlegge i hvilke områder det er behov for 

helgefredning.  

 

Øvrige (Ulike brukergrupper) som har besvart spørreundersøkelsen mener behovet for 

helgefredning er lite. Ingen av de som har svart har kjennskap til konkrete områder hvor det er 

behov for etablering av helgefredning. Det var heller ingen som hadde kjennskap til områder i 

fylket hvor det hadde vært konflikter mellom jaktutøvelse og andre friluftsaktiviteter.   

 

 

 



 

27 

Faun Naturforvaltning AS  

 

Informasjon 
De som ønsker generell informasjon om jaktutøvelse kan finne dette på nettsiden til 10 av 

fylkets 18 kommuner. 16 av kommunene har oppgitt at informasjon om jaktutøvelse kan fås 

via telefon til kommunalt viltansvarlig, mens 5 av kommunene har oppgitt å bruke lokalavis/ 

kommuneinfo til å informere om jakt. 

 

Når det gjelder info opplegg for å informere om når elgjakta er avsluttet i delområder, så er 

det kun to kommuner som har etablert opplegg for dette. Dette gjelder Bamble og Bø. 

Notodden kommune mener det er stort behov for etablering av info ordning om når elgjakta er 

avsluttet, mens Bamble, Kragerø, Fyresdal, Tokke og Vinje mener det er ønskelig med slikt 

info opplegg. Resten av kommunene mener behovet for info om jaktslutt etc. er lite. 

 

Bamble, Notodden og Tokke mottar flest henvendelser om jakt, de har alle svart at de mottar 

mellom 5 – 20 henvendelser om jakt per år. 10 av kommunene har oppgitt å motta under 5 

henvendelser per år, mens 5 av kommunene har oppgitt at de ikke mottar noen henvendelser 

om jakt fra andre brukere. Flertallet av henvendelser om jakt kommer fra fastboende i 

respektive kommuner, men også fra turister.  

 

Når det gjelder svar fra andre brukere og spørsmål om hvordan de vurderer behovet for å 

etablere kommunale info kanaler om jaktutøvelse ut til andre brukere, så mener TT behovet 

for dette er stort. NJFF Telemark mener etablering av slike info kanaler er ønskelig, mens de 

lokale JFF foreningene som har svart anser behovet for slik info som liten.   

 

På spørsmål på hvordan kommunale info kanaler om jakt bør etableres, har flertallet svart at 

dette bør etableres via kommunale nettsider. Lokalaviser/kommuneinfo er også aktuelle info 

kanaler.   

 

Når det gjelder hvilken type info som er ønskelig å få ut til andre brukere så har flertallet svart 

at info om jaktslutt for elg i delområder, samt generell info om jakttider og jaktform i de ulike 

kommunene er mest relevant.  

 

Selv om mange av kommunene allerede har etablert info opplegg om jaktutøvelse ut til andre 

brukere, var det ingen av de som har svart som kjente til kommuner med gode info-apparat 

om jaktutøvelse. Dette tyder på et forbedringspotensial for kommunene i forhold til å gjøre 

info om jakt lettere tilgjengelig.   

 

Utvidet jakttid elg og hjort  
Alle kommunene med unntak av Tokke ønsker utvidet jakttid på elg og hjort, likt med 

utvidelsen i dag. Dette gjelder også Notodden og Hjartdal som ikke har hatt utvidet jakttid på 

elg frem til nå. Tokke kommune ønsker fremdeles ikke utvidet jakttid på elg, mens de ønsker 

utvidet jakttid på hjort ut november.   

 

Kommunene som har svart har alle begrunnet behovet for utvidet jakttid med 

bestandsmessige forhold. Seks av kommunene har og krysset av for forvaltningsmessige 

behov, mens 7 av kommunene i tillegg har oppgitt næringsmessige behov.  

 

Alle kommunene som har hatt utvidet jakttid på elg, har svart ”ja” på at utvidet jakttid har 

vært formålstjenelig i forhold til kommunens måloppnåelse for hjorteviltforvaltningen.  
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12 av 15 kommuner har svart at uttaket av elg ville ha blitt lavere uten utvidet jakttid, mens 14 

av 17 kommuner har svart at uttaket av hjort ville ha blitt lavere uten utvidet jakttid. 

 

Fyresdal er eneste kommune som ønsker utvidet jakttid på trekkende elg i januar. Ingen av de 

andre kommunene ser behov for ekstraordinær utvidelse av jakttid på elg eller hjort i januar.  

 

Når det gjelder ”ulike brukergrupper” så ønsker også flertallet av disse utvidet jakttid på elg 

og hjort likt med utvidelsen i dag, dette gjelder og NJFF Telemark. I likhet med begrunnelsen 

fra kommunene har flertallet av ”ulike brukergrupper” begrunnet behovet for utvidet jakttid 

på storvilt med bestandsmessige forhold.  

 

Utvidet jakttid på andre arter 
12 av 18 kommuner ønsker utvidet jakttid på kanadagås og 2 kommuner ønsker i tillegg 

utvidet jakttid på grågås. Det er Bamble og Kragerø kommuner som ønsker utvidet jakttid på 

både grågås og kanadagås. Hjartdal, Notodden, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje ser ikke behov 

for utvidet jakttid på gjess. Flertallet av de som ønsker utvidet jakttid på gjess ønsker maks 

utvidelse i forkant av ordinær jaktstart (15 dager før ordinær jaktstart). 

 

NJFF Telemark ønsker også utvidet jakttid på grågås og kanadagås med ønsket jakttid fra 

01.08 – 23.12.  

 

Utover gjess er det 3 kommuner som har fremmet ønske om utvidet jakttid på henholdsvis 

bever, skarv og gaupe. Bamble ønsker utvidet jakttid på bever og skarv. Seljord ønsker utvidet 

jakttid på bever, mens Notodden ønsker utvidet jakttid på gaupe med en måned forlengelse i 

forkant av ordinær jaktstart. 

 

5 konklusjon 
Resultatene fra gjennomførte evaluering av utvidet jakttid på elg og hjort i Telemark viser:  

 

Samjakt 

● Få konflikter knytta opp mot samjakt og fryktet utestengelse av småviltjegerne i lenger 

tidsrom. 

● Kommunene kan bli flinkere til å arbeide aktivt med tilrettelegging for samjakt. 

● Kommunene har ikke fulgt opp kravet om årlig rapportering av praksis for samjakt til 

FM. 

 

Helgefredning 

● Eneste område med formell helgefredning er et areal på ca 30 000 daa i Skien. 

● Notodden og Vinje mener det bør vurderes å etablere soner med helgefredning 

innenfor sitt areal. Ingen av de andre kommunene anser det som nødvendig å etablere 

soner med helgefredning utover arealet i Skien som allerede har formell helgefredning. 

● Telemark Turistforening mener det er stort behov for etablering av soner med helge-

fredning i alle fylkets kommuner. 

● Ingen av de som har svart på spørreundersøkelsen hadde kjennskap til konkrete 

områder med behov for helgefredning. Det var heller ingen som hadde kjennskap til 

områder i Telemark hvor det hadde vært konflikter mellom jakt og andre friluftlivs-

aktiviteter.   
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Informasjon 

● 10 av 18 kommuner har lagt ut generell info om jakt på sine nettsider. 

● 16 av 18 kommuner har oppgitt at info om jakt kan fås via tlf til viltansvarlig person.  

● 5 av 18 kommuner har benyttet lokalavis/kommuneinfo til å informere om jakt. 

● 2 av 18 kommuner har etablert info opplegg for å informere om når elgjakta er 

avsluttet i delområder. 

● Bamble, Notodden og Tokke mottar flest henvendelser om jakt fra andre brukere, med 

5 – 20 henvendelser hver per år. 

● 6 av 17 kommuner mener det er behov for å etablere info ordning for å informere om 

når elgjakta er avsluttet.  

● Flertallet av ulike brukergrupper mener at info om jakt bør legges ut på kommunale 

nettsider. Lokalavis/kommuneinfo er også vurdert som aktuelle info kanaler. 

● Info om når elgjakt er avsluttet i delområder, samt info om jakttider og jaktformer er 

vurdert som den mest relevante info å få ut til andre brukergrupper. 

● Forbedringspotensial for kommunene i forhold til å gjøre info om jakt lettere 

tilgjengelig for andre brukere, samt etablere info ordning for å informere om jaktslutt 

på elg.   

 

Utvidet jakttid elg og hjort  

● Alle kommunene med unntak av Tokke ønsker utvidet jakttid på elg i perioden 01.11 – 

30.11, samt for hjort i perioden 16.11 – 23.12.  

● Alle kommunene som har svart har begrunnet ønske om utvidet jakttid med 

bestandsmessige forhold.  

● Kommunene som har hatt utvidet jakttid har alle oppgitt at ordningen har vært 

formålstjenelig i forhold til kommunens måloppnåelse for hjorteviltforvaltningen. 

● Fyresdal er eneste kommune som ønsker utvidet jakttid på trekkende elg i januar. 

● Flertallet av ulike brukergrupper ønsker og utvidet jakttid på elg og hjort likt med 

kommunenes ønske, dette gjelder også NJFF Telemark. 

 

Utvidet jakttid på andre arter 

● 12 av 18 kommuner ønsker utvidet jakttid på kanadagås. Bamble og Kragerø ønsker i 

tillegg utvidet jakttid på grågås. Hjartdal, Notodden, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje ser 

ikke behov for utvidet jakttid på gjess. Flertallet av de som ønsker utvidet jakttid på 

gjess, ønsker maks utvidelse i forkant av ordinær jaktstart. 

● NJFF Telemark ønsker også utvidet jakttid på grågås og kanadagås med ønsket jakttid 

fra 01.08 – 23.12.  

● 3 av 15 kommuner har svart at de ønsker utvidet jakttid på andre arter, dette gjelder  

Bamble som ønsker utvidet jakttid på bever og skarv, Seljord som ønsker utvidet 

jakttid på bever og Notodden som ønsker forlenget jakttid på gaupa.  
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Vedlegg 

 

 

Høringsinstanser, adresser: 
Telemark fylkeskommune    Fylkeshuset    3706 SKIEN 

Drangedal kommune, 

Landbruksforvaltningen   Gudbrandsveien 7   3750 DRANGEDAL 

Seljord kommune     Kommunehuset   3840 SELJORD 

Midt-Telemark Landbrukskontor   Landbrukets hus, Brenna  3810 GVARV 

Telemark bondelag     Landbrukets hus, Brenna  3810 GVARV 

AT Skog BA      Postboks 116 Sentrum   3701 SKIEN 

NORSKOG      Postboks 123, Lilleaker  0216 OSLO 

Norges skogeierforbund    Postboks 1438 Vika   0161 OSLO 

Siljan kommune, Miljø og utvikling   Postboks 16    3749 Siljan 

Notodden kommune, Seksjon for 

samf.utv., landbruk, areal og byggesak  Postboks 193    3672 NOTODDEN 

Statskog SF Sør-Norge     Postboks 2    3602 KONGSBERG 

Grenland Landbrukskontor, Skien, 

Porsgrunn og Siljan    Postboks 3004 Handelstorget  3707 SKIEN 

NJFF-Telemark     Postboks 7    3749 SILJAN 

Naturvernforbundet i Telemark   v/Tormod Svartdal  3936 PORSGRUNN 

Fogtegata 19 

Skien Telemark Turistforening    Postboks 76    3701 SKIEN 

Bamble kommune, Samfunnsutvikling 

og administrative fellestjenester   Rådhuset    3970 LANGESUND 

Telemark bonde- og småbrukarlag   v/Gro Leyser Henriksen,  948 PORSGRUNN 

Farrisveien 45 

Landbrukskontoret for Kviteseid og 

Nissedal         3850 KVITESEID 

Fyresdal kommune         3870 FYRESDAL 

Hjartdal kommune, Sektor for næring 

og teknikk         3692 SAULAND 

Sauherad kommune         3812 Akkerhaugen 

Tokke kommune, 

Sentraladministrasjonen       3880 DALEN 

Vinje kommune, Næringskontoret       3890 VINJE 

Tinn Kommune, Landbrukskontoret      3656 ATRÅ 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Telemark   Statens Hus   3708 Skien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


