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Høring - forslag om endring av minsteareal for hjort i Eigersund kommune 
 

(For konklusjoner, se nederst.) 

 

Bakgrunn for høring 

Eigersund kommune har mottatt et forslag (vedlagt) fra hjortevaldet Skailand-Hæstad om at 

minstearealet for hjort i Eigersund bør revideres, og at minstearealet i deres område/sone bør 

reduseres. Enkelt forklart betyr minsteareal det antall dekar som kreves for hvert dyr kommunen gir 

fellingstillatelse på. Lavere minsteareal gir altså høyere fellingskvoter. I dag er det to minsteareal-

soner i Eigersund kommune. Skailand-Hæstad ligger i sone 2, «Hetlandsheia og omegn» (se vedlagt 

kart). Her er minstearealet per i dag 2000 dekar. For resten av kommunen (sone 1), er minstearealet 

per i dag 3000 dekar. Skailand-Hæstad hjortevald foreslår at minstearealet reduseres fra 2000 dekar 

til 800 dekar i sone 2 Hetlandsheia og omegn. Dette området omfatter hjortevaldene Skailand-

Hæstad, Støybingen, Skipstad-Mysing, Skipstad-Rygglene og Eigeli. 

 

Kommunens hjemmel til å fastsette og endre minsteareal er gitt i Forskrift om forvaltning av 

hjortevilt (hjorteviltforskriften) § 6. Minstearealet for hjort i Eigersund kommune er fastsatt i en lokal 

forskrift, og endring av minsteareal må gjøres ved å endre denne forskriften (Forskrift om adgang til 

jakt etter rådyr, elg, hjort og bever, Eigersund kommune, Rogaland.). Eventuelle endringer av 

minsteareal må derfor fattes politisk av Planteknisk Utvalg (PTU). Saken skal etter planen behandles i 

marsmøtet. 

 

Endring av minsteareal er en relativt omfattende prosess, som krever høring av alle parter som vil bli 

berørt av en endring av forskriften/minstearealet. Kommunen ønsker med denne høringen primært å 

få konkrete innspill på innkommet forslag fra Skailand-Hæstad, samt kommunens foreløpige 

konklusjon(er) og forslag nederst i dette dokumentet. Det er også åpent for å komme med andre 

forslag og synspunkter vedrørende minstearealet og eventuell endring av dette. For de enkelt vald vil 

det være naturlig å kommentere situasjonen i sitt område, og synspunkter i forhold til om 

minstearealet der bør endres, og eventuelt hva det da bør endres til. Innspill på høringen kan sånn 

sett omhandle hele eller deler av kommunen.  

 

Høringen sendes til alle hjortevaldene i Eigersund kommune, nabokommunene og en del andre 

høringsinstanser som anses å være relevante. 

 

Definisjoner på viktige begrep innen viltforvaltning 

Tellende areal: det arealet som skal legges til grunn for beregning av antall fellingstillatelser 
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Minsteareal: størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det gis 

fellingstillatelse på 

Vald: et areal som etter søknad er godkjent av kommunen eller villreinnemda for jakt på hjortevilt. 

Bestandsplanområde: et område bestående av to eller flere vald som samarbeider om å utarbeide 

bestandsplan for elg og/eller hjort. 

Bestandsplan: jaktrettshavernes offentlig godkjente, flerårige plan med mål for bestandsutviklingen, 

og beskrivelse av den årlige avskytningen. Planen godkjennes av kommunen etter søknad. 

 

Vurderinger fra kommunens administrasjon 

2022 er i utgangspunktet et veldig dårlig tidspunkt å gjøre endringer i minstearealet for hjort i 

Eigersund kommune, ettersom Eigersund Bestandsplanområde for Hjort og Elg (EBHE) akkurat har 

startet på ny 3-årig bestandsplan nå i høst. EBHE utgjør over to tredjedeler av hele det jaktbare 

arealet Eigersund kommune forvalter. Deres bestandsplan består er på 17 sider og er utarbeidet på 

dugnad og i samarbeid med representanter fra de 11 valdene som inngår i EBHE. Største delen av 

EBHE ligger i sone 1, men også 3 vald inngår i sone 2. Staten har signalisert at bestandsplanområder 

med tilhørende plan er den ønskelige formen å drive hjorteforvaltning på, og at kommunen bør 

stimulere til slikt samarbeid mellom valdene/jaktrettshaverne. Utfra alt dette er det naturlig å prøve 

å legge en revidering av kommunens minsteareal til samme vinter/år som bestandplanen skal 

fornyes. Det vil etter planen si vinteren 2024. 

 

Det er imidlertid ikke godt å vite sikkert om hjorten tar hensyn til avsnittet ovenfor her, så man kan 

til en viss grad også forstå at Skailand-Hæstad fremmer sitt vedlagte forslag, basert på det de 

opplyser om egen situasjon. Jf. vedlagt forslag/brev fra Skailand-Hæstad. (Skailand-Hæstad inngår 

forøvrig ikke i EBHE.)  

 

Et mulig kompromi kan være å foreløpig bare gjøre en begrennset justering av minstearealet i sone 2, 

og samtidig planlegge for en ny og kanskje mer omfattende revidering av minstearealene i 2024. 

 

Forrige gang minstearealet for hjort ble endret(redusert) var i 2018. På den tiden, nærmere bestemt 

årene 2016-2019, var det en svært kraftig økning i hjortebestanden i Eigersund kommune. De siste 2 

årene ser det ut til at det har vært litt økning totalt i kommunen, men langt fra like sterk vekst som vi 

så årene før. Det presiseres imidlertid at de tall og data vi har tilgjengelig for å vurdere dette har 

enkelte usikkerhetsmomenter, så det å begi seg inn på mer detaljerte estimater av 

bestandsutviklingen skal man være forsiktig med. Andre pekepinner og muntlige tilbakemeldinger 

kommunen har fått fra diverse vald/jegere/grunneiere peker også i retning av at bestanden samlet 

sett for hele kommunen i 2022 har vært relativt lik som i 2021, men en liten økning er sannsynlig. 

Siden hjorten for alvor etablerte seg har det alltid vært store lokale variasjoner i tettheten av hjort 

innad i kommunen, og ikke overaskende er det noen vald som melder om nedgang i bestanden, 

mens andre melder om oppgang. 

 

Statistikk over tildelte, felte og observerte hjort i kommunen finnes på hjorteviltregisteret.no. Vær 

oppmerksom på at feil i statistikken kan forekomme, og at tallgrunnlaget er så lavt at statistikken 

uansett er forholdsvis usikker, særlig for små områder og over korte tidsrom. Vær også oppmerksom 

på at i 2018 kom det endringer i hvordan sett hjort og elg skulle rapporteres, noe som gjør at det i 

statistikken ser ut som at antall sette dyr, og antall sette dyr per dag/time i 2018 økte mye mer enn 

det faktisk gjorde. Dette gjenspeiler altså ikke den reelle økningen, men skyldes en endring i 

statistikken/rapporteringen. For å vurdere utviklingen i tidsrommet 2017-2019 er det derfor mest 

aktuelt å se på kategorien «felt hjort per jegerdag». 

 

Det er fortsatt flere hjortevald og jaktfelt i kommunen som år etter år observerer svært få eller ikke 

en eneste hjort. Her blir det selvsagt heller ikke skutt noe. Dersom minstearealet reduseres for mye, 

vil det resultere i at disse, og andre vald, får en høyere fellingskvote enn de burde. Erfaringen tilsier 
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imidlertid at disse valdene ikke vil skyte flere hjort selv om de får høyere kvote, men det vil likevel 

føre til et mindre presist og forutsigbart fellingsuttak, siden fellingsprosenten i kommunen går ned. 

En relativt høy fellingsprosent er ønskelig og viktig for å kunne styre hjorteforvaltningen i et større 

område på en god måte. 

 

De store lokale variasjonen gjør at kommunen er nødt til å bruke § 7 i hjorteviltforskriften (50 % 

regelen) aktivt for å justere kvotene opp eller ned alt etter svingningene i bestanden. Denne regelen 

åpner for at kommunen under visse forutsetninger kan fravike ordinært minsteareal med inntil 50 %. 

Det vil si justere fellingskvoten for det enkelte vald opp til det dobbelte, eller ned til 2/3 av det som 

minstearealet tilsier. Pga. svært store lokale variasjoner og svingninger i bestanden vil dette 

virkemiddelet være nødvendig å bruke på mange vald uansett hva minstearealet fastsettes til. 

 

Administrasjonens foreløpige konklusjoner 

Administrasjonen har foreløpig konkludert med følgende: 

1. 2022 er i utgangspunktet et veldig dårlig tidspunkt å gjøre endringer i minstearealet for hjort 

i Eigersund kommune, ettersom Eigersund Bestandsplanområde for Hjort og Elg (EBHE) 

akkurat har startet på ny 3-årig bestandsplan. (EBHE utgjør over to tredjedeler av hele det 

jaktbare arealet Eigersund kommune forvalter.)  Størrelsen på bestanden totalt sett for 

kommunen ser også ut til utvikle seg i tråd med kommunale målsetninger i øyeblikket, selv 

om det er svært store lokale variasjoner. 

2. Det er likevel forståelig at Skailand-Hæstad foreslår/ber om en reduksjon i sin sone, med 

bakgrunn i det som er status i deres vald i øyeblikket (jf. vedlagt forslag).  

3. På lengre sikt vil det sannsynligvis være fornuftig å redusere minstearealet for hjort flere 

steder i kommunen, også utenfor sone 2 Hetlandsheia og omegn. 

4. Den beste løsningen på nåværende tidspunkt, er etter vår vurdering å bare gjøre en 

begrenset redusering i minstearealet i sone 2, slik at vi sikrer at det er rom for å øke kvotene 

der ytterligere for de vald som eventuelt har behov for det. Det bør på nåværende tidspunkt 

ikke gjøres endring i sone 1 (resten av kommunen), men i stedet planlegges for en ny 

revurdering av minstearealet i hele kommunen før det skal lages ny bestandsplan i EBHE, dvs. 

sannsynligvis vinteren 2024. 

5. Kommunens foreløpige forslag/anbefaling er konkret at minstearealet i sone 2 reduseres fra 

2000 dekar til 1500 dekar. Sone 1 beholdes uendret på 3000 dekar. 

 

Videre saksgang 

Etter høringsfristen utløper vil administrasjonen gjøre en ny vurdering av saken, før den trolig blir 

lagt fram for politisk behandling og endelig vedtak i planteknisk utvalg i marsmøtet. 

 

Innsending av svar på høring 

Synspunkter og merknader til forslag om endring av minsteareal for hjort, sendes Eigersund 

kommune innen 23. februar 2022.  

 

Vi beklager for relativt kort frist. Dette skyldes blant annet at vi har ventet/purret på å få inn alle 

rapportene fra høstens jakt, samt av hensyn til videre saksgang. For ytterligere opplysninger 

vedrørende høringen kan en ta kontakt med undertegnede. 

 

Uttalelser til saken kan sendes på e-post til: leif.terje.aamodt@eigersund.kommune.no. 

Eller i vanlig post til: Eigersund kommune, Seksjon vei og utemiljø, postboks 580, 4379 Egersund. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Leif Terje Aamodt 

Rådgiver natur og friluftsliv 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 

 

 

Dok.nr.: Tittel på vedlegg: 

949450 Forslag om endring av minsteareal for hjort  

949451 Kart minsteareal hjort - Sone 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


