Fylkeskommunens hovedoppgaver innenfor viltforvaltningen
Innenfor viltforvaltningen er fylkeskommunens oppgaver og myndighet knyttet til forvaltning
av høstbare viltarter. Dette er med enkelte unntak arter hvor det er åpnet opp for ordinær jakt
gjennom Jakttidsforskriften. Unntakene gjelder villrein, fredet rovvilt og truede viltarter hvor
forvaltningsansvaret ligger hos Fylkesmannen i Vest-Agder.
Hovedansvaret for forvaltningen av høstbare, ikke truede viltarter ligger hos
rettighetshaverne og kommunene. Fylkeskommunen har imidlertid oppgaver og myndighet
knyttet til sikring av viltbestander til enkelte av disse artene. Fylkeskommunen har også et
veiledningsansvar overfor kommuner og rettighetshavere når det gjelder spørsmål knyttet til
jakt, regelverk, bestandsplanlegging osv.
Fylkeskommunens oppgaver innenfor viltforvaltning:
Veiledning - Fylkeskommunen skal fremme formålet med loven og gi myndigheter,
organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker knyttet til
viltforvaltning (Viltloven § 6)
Ivaretakelse av leveområder for vilt - Fylkeskommunen som planmyndighet har en viktig
rolle i å ta vare på viltets leveområder, samt bidra til at den kommunale forvaltningen av
hjortevilt og bever ivaretar bestandene og leveområdenes mangfold og produktivitet.
Jakttid på elg og hjort - Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttid for
elg til 23. desember når det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige
behov. Fylkeskommunen kan videre utvide jakttiden for elg og hjort til 31. januar i hele eller
deler av kommunen der skadegjørende trekkende bestander av elg og/eller hjort medfører
vesentlige beiteskader (Forskrift om jakt- og fangsttider m.m. 2012-2017 § 3).
Rapporteringsplikt- Fylkeskommunen kan alene eller i fellesskap med Direktoratet for
naturforvaltning, fylkesmannen eller kommunen pålegge jegerne og/eller jaktrettshaverne å
rapportere opplysninger om viltbestanden i sitt jaktfelt eller vald ved å registrere sett elg eller
sett hjort, samle inn kjever, kjønnsorganer og lignende til analyse og bruk i forvaltningen
(Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 25).
Sammenslåing av eiendom til felles jaktområde- I saker hvor det er snakk
om sammenslåing av eiendommer i flere kommuner eller fylker for å oppnå minsteareal for
felling av hjortevilt, skal fylkeskommunen tre inn for største kommune med tanke å tellende
areal i berørt område ved godkjenning av sammenslåing til felles viltområde og fastsettelse av
forvaltningsregler (Forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om sammenslåing av
eiendommer til felles viltområde i viltlovens § 37)
I saker hvor det er snakk om tvungen sammenslåing av eiendommer i flere kommuner eller
fylker, skal fylkeskommunen tre inn for største kommune med tanke å tellende areal i berørt
område ved forslag om sammenslåing og fastsettelse av forvaltningsregler. (Forskrift om
gjennomføringen av bestemmelsene om sammenslåing for å oppnå minsteareal for
hjorteviltjakt i viltlovens § 38)
Interkommunalt samarbeid: Fylkeskommunen kan pålegge kommuner å inngå samarbeid
for å samordne bestandsplanleggingen med felles mål for hjorteviltbestandene hvis det regnes

som nødvendig for å ivareta bestands- eller samfunnsmessige hensyn på et regionalt nivå
(Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 4).
Kanadagås og stripegås - Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås
inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid. Fylkeskommunen kan også utvide jakten på
kanadagås og stripegås i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid (Forskrift om jakt- og
fangsttider m.m. 2012-2017 § 3).
Skuddpremie - Fylkeskommunen skal godkjenne fastsetting av skuddpremie (Viltloven § 51)
Jakt på sjø - Fylkeskommunen kan for bestemte områder og tidsrom øke eller minske
avstanden fra land, herunder holmer og skjær, hvor det er forbudt å drive jakt fra motorbåt
eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor (Viltloven § 21).
Miljødata - Fylkeskommunen har ansvar for viltdata knyttet til jaktbare viltarter. Dette
innebærer overordnet ansvar for datainnsamling og etablering av beslutningsgrunnlag på
miljøområdet. Kartlegging av funksjonsområder for høstbare viltarter (yngleområder,
trekkveger og lignende) i regi av fylkeskommunen eller kommunen står sentralt i dette. Det er
spesielt følgende arter eller artsgrupper som har blitt kartlagt i tradisjonell viltkartlegging:
Elg, hjort, rådyr, andefugler, gjess, hønsefugl, vade- og måkefugler og bever.
Kystsel - Fylkeskommunen kan etter søknad gi tillatelse til seljakt innenfor en totalkvote.
Fylkeskommunen kan også fastsette totalkvote pr. jeger (Forskrift om regulering av sel på
norskekysten)
Tilskudd til viltformål - Fylkeskommunen fordeler hvert år tilskudd til gode vilttiltak i regi
av lag og organisasjoner, kommuner og enkeltpersoner. Mer informasjon om
tilskuddsordningen finnes her.

