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Forskrift om minsteareal for tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og
rådyr, samt adgang for jakt på bever, Oppdal kommune, Trøndelag.
Gjeldende forskrift av 30.05.2001 nr 642:
Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Holtålen, Melhus, Oppdal, Røros, Skaun og
Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 8.01.2016 nr 12
Forskrift om forvaltning av bever av 26.04.2017 nr 519
Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Oppdal, 2016-2021
Saksopplysninger
Kommunene i Sør-Trøndelag fylke opprettet i 2001 en felles forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort
og rådyr, der formålet med forskriften var å fastsette minsteareal for tildeling av fellingstillatelser.
Fylkeskommunen, som regional viltmyndighet, henstiller kommunene om å lage egne forskrifter og gå
bort fra denne samleforskriften. Mange kommuner har nå fulgt opp dette, og de som gjenstår er
Oppdal, Holtålen, Melhus, Røros, Skaun og Snillfjord.
Pålegg om å utarbeide forskrift er gitt i § 6 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 8.01.2016:
Kommunen fastsetter minsteareal for elg, hjort og/eller rådyr i forskrift. Det kan fastsettes ulikt minsteareal for
ulike arter og for ulike deler av en kommune.
Forslag om endring av minsteareal fremmes innen 15. januar. En eventuell forskriftsendring fastsettes av
kommunen innen 15. mars.

Samtidig er det en voksende beverbestand i Oppdal, og det er fra flere hold ønskelig å gi mulighet for
adgang til jakt på bever i enkelte områder. Dette både med grunnlag i at bever er en jaktbar art, men
også for å forebygge skade og ulemper som beverens byggverk kan forårsake.
Åpning for jakt på bever må også hjemles i egen kommunal forskrift, jfr Forskrift om forvaltning av
bever av 26.04.2017:
Kommunen kan ved forskrift åpne for jakt og fangst av bever i hele eller deler av kommunen i en nærmere
fastsatt periode, innenfor jakttid for arten fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider vedtatt med hjemmel i lov 29.
mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9.
Kommunen kan innenfor de områder som åpnes for jakt og fangst fastsette en kvote for uttaket.
Forskriften fastsettes i samsvar med vedtatt målsetting i § 2 og vilkårene for høsting i naturmangfoldloven § 16
tredje og fjerde ledd.

Opprettelse av nye forskrifter i kommunen skal vedtas av kommunestyret.

Formannskapet behandler utkast til forskrift og sender utkastet til høring, jfr. forvaltningslovens § 37 og
38. Formannskapet behandler innkomne høringsuttalelser og fremmer forslag til endelig forskrift til
kommunestyret.
Vurdering
Hva som skal regnes med som tellende areal for hjortevilt er beskrevet i hjorteviltforskriften § 8:
For elg, hjort og rådyr skal kommunen som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende
areal. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen kan
godkjenne andre arealtyper som tellende areal der disse er av stor betydning for vedkommende art.
Områder som er omdisponert slik at arealet ikke lenger benyttes av vedkommende viltart skal trekkes ut av
tellende areal.

Det er for kommunen gjort en grundig jobb med kartfesting og beregning av tellende areal. Tilsammen
496.400 dekar er tilgjengelig for jakt på hjortevilt. For mer detaljer henvises til dokumentet Mål og
retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Oppdal 2016-2021.
Gjeldende forskrift fra 2001 har følgende minsteareal for hjortevilt i Oppdal:
Elg 8000 dekar, hjort 3000 dekar og rådyr 3000 dekar.
Tildeling av fellingstillatelser gjøres i henhold til dette, og så lenge det er et godt forhold mellom
avskyting og tildelte fellingstillatelser er det liten grunn til å endre på minsteareal-grensene. Det tildeles
ikke fellingstillatelser på rådyr lenger, det er opp til hvert bestandsplanområde hvordan de forvalter
egen rådyrstamme. All felling rapporteres, se tabellen nedenfor.
Tildelt og felt hjortevilt de siste fire år:
2020
2019
Tillat
Felt
Tillat
Felt
Elg
68
50
62
42
Hjort
191
107
182
110
Rådyr
104
110

Tillat
65
183

2018
Felt
49
104
66

Tillat
65
183

2017
Felt
50
117
93

Kommunedirektøren foreslår å endre minsteareal for rådyr. Ved å sammenligne med andre kommuner
er gjeldende minsteareal for rådyr høyere i Oppdal enn øvrige kommuner. Nytt minsteareal for rådyr
foreslås endret til 2000 dekar.
Når det gjelder bever er følgende beskrivelse gitt i Viltrapport for Oppdal 2014-2016: En relativt ny
innvandrer til kommunen er bever. Den har slått seg til flere steder i østlige deler, med
hytter/demninger både i Drivdalen og ved Ålma, også i jordhuler (ved Byna). Høgderekorden for
etablering er ved utløpet av Vesle Orkla, der den har bygd hytte/demning av vier. Viltrapporten
beskriver antall hi-lokaliteter til 4 i kommunen, pr 2017.
Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for å beregne bærekraftig bestand og forsvarlig uttak.
Herfra siteres: Et jaktuttak på 10-20 prosent av vårbestanden er ansett som bærekraftig. Hvis
bestanden er i sterk vekst, eller hvis området har en god habitatkvalitet, tåles trolig et høyere uttak.
Størrelsen på en gjennomsnittlig koloni er på fire individer. Et uttak på 25 prosent av bestanden,
tilsvarer ett dyr pr koloni. Det ansees som noe for høyt for å opprettholde bestanden, og vil gi en
bestandsreduksjon.
Tildeling av fellingstillatelser er i Oppdal kommunes delegeringsreglement delegert til Fagleder
landbruk, miljø og kultur.
Kommunedirektøren foreslår at forslag til forskrift nedenfor sendes på offentlig høring i 4 uker, og
spesielt høres driftsplanområdene i kommunen. Forskriften må gjøres gjeldende før nytt jaktår som
starter 1.04.2022 og foreslås vedtatt på første møte i kommunestyret på nyåret i 2022.

Kommunedirektørens tilråding
Formannskapet i Oppdal vedtar å sende følgende forslag til forskrift ut på høring:
Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, samt fastsetting av minsteareal
hjortevilt, i Oppdal kommune, Trøndelag.
§ 1. Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig forvaltning av hjortevilt og bever der
det tas hensyn til naturlig utbredelse, jakt og fangst som nærings- og rekreasjonskilde, samt
forebygging av unødig skade og ulemper på andre samfunnsinteresser.
§ 2. Det er åpnet for jakt på elg, hjort, rådyr og bever i Oppdal kommune
§ 3. Minsteareal for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelser er som følger:
Elg – 8000 dekar
Hjort – 3000 dekar
Rådyr – 2000 delkar
Bever – det er åpnet for jakt på bever i hele kommunen, og kvote tildeles når bestanden
vurderes jaktbar.
§ 4. Denne forskrift trer i kraft straks, fra samme tid oppheves det som gjelder Oppdal i forskrift av
30.mai 2001 nr 642 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Holtålen, Melhus, Oppdal, Røros,
Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag.

Høringsfrist settes til 1. desember 2021.

