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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  22/00283-50 
Saksbehandler Eddie Freij 
 
 
 
 

Tillatelse til kvotefri jakt på hjortekalv i Aure kommune jaktsesongen 2022/2023 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for kommuneutvikling 24.08.2022 51/22 

 
 

Hovedutvalg for kommuneutvikling har behandlet saken i møte 24.08.2022 sak 51/22 
 

Møtebehandling 

Eddie Freij orienterer i saken. 
Omforent forslag som tillegg til innstillingen:  
 
Aure komme oppfordrer sterkt vald som har mye hjort (sett hjort pr jegerdag over 3 på innmark) om 
å benytte denne ordningen. 
 

Votering 

Ved votering ble Kommunedirektørens forslag med omforent tillegg enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for kommuneutviklings vedtak  

Aure kommune vedtar å gi kvotefri jakt på hjortekalv for jakta 2022 for de vald som kommer 
inn med en søknad til kommunen innen 31.08.22.  

Aure komme oppfordrer sterkt vald som har mye hjort (sett hjort pr jegerdag over 3 på 
innmark) om å benytte denne ordningen. 

Dette i henhold til dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 18 og vedtak fra Miljødirektoratet refserens 
2022/7129. 
 
Klageadgang: 
 
Vedtaket kan påklages til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
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 Klagen skal sendes skriftlig til Aure kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart 
for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Tillatelse til kvotefri jakt på hjortekalv i Aure kommune jaktsesongen 2022/2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Aure kommune vedtar å gi kvotefri jakt på hjortekalv for jakta 2022 for de vald som kommer in 
med en søknad til kommunen innen 31.08.22.  

Dette i henhold til dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 18 og vedtak fra Miljødirektoratet 
refserens 2022/7129.  

Klageadgang: 

Vedtaket kan påklages til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp.  
 
Klagen skal sendes skriftlig til Aure kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart 
for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

Saksopplysninger 
Denne saken gjelder 

Det er store hjortebestander i deler av landet, og i enkelte områder skaper dette betydelige 
interesse- og arealbrukskonflikter. Dette gjelder særlig blant aktivt næringsdrivende i 
landbruket 
langs kysten. For å begrense konflikten ønsker LMD å tilrettelegge for kvotefri jakt på 
hjortekalv 
jaktåret 2022/2023, og har bedt Miljødirektoratet legge til rette for dette. Direktoratet har i 
brev 
av 15. juni 2022 gitt nærmere informasjon om kommunenes mulighet til å søke på kvotefri jakt 
på hjortekalv inneværende jaktsesong. 

15.06.22 mottok Aure kommune et brev fra Miljødirektoratet om informasjon til kommuner 
om mulighet for kvotefri avskytning av hjortekalv.  

Aure kommune søkte om kvotefri jakt på hjortekalv den 10.08.22.  

11.08.22 fikk kommunen dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 18 med tillatelse til kvotefri 
jakt på hjortekalv i Aure kommune jaktsesongen 2022/2023. Kommunen har selv rettighet å 
tildele de vald som skal få dispensasjon fra hjorteviltforskriften §18.  

 
 

Vurdering 
Det vurderes at saken vil kunne ha en effekt på følgende av FNs bærekraftmål: 
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Miljødirektoratet har gitt Aure kommune følgende vedtak:  

«Miljødirektoratet dispenserer fra forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) § 
18, og gir Aure kommune mulighet til å tildele kvotefri jakt på hjortekalv til godkjente vald i 
2022/2023, jf. § 37 i samme forskrift. Kommunen beslutter hvilke vald som skal tildeles kvotefri 
jakt på hjortekalv. Kommunen må informere valdene om krav til rapportering i tråd med dette 
vedtaket.» Se vedlegg for hela vedtaket i sin helhet.  

Mål og retningslinjer for forvaltingen av hjortevilt i kommunene Aure og Heim 2021-2023 har 
som mål at minst 50 % av alle dyr som felles skal vare kalv. At åpne opp for kvotefri tildeling av 
kalv må ses som i henhold til retningslinjene som er oppsatt.  

Kvotefri tildeling av kalv kan endre trenden i kommunen det er de større kalvarne som felles og 
er lit overrepresentativt av hanndyr bland kalver.  

 

 

Sett kalv per kolle bør være minst 0,6, i Aure kommune totalt sett har vi vært mellom 0,59 til 
0,63 mellom 2017 og 2021. De siste to åren har det vart 0,61 sett kalv per kolle.  

Det er tekken på at ha en høg tildeling av kalv de siste åren har ikke gjort at kommunen har 
gått under målet med sett kalv per kolle de siste åren ved unntak for 2019 då vi hadde 0,59. Nå 
er det store forskjeller i kommunen og visse områder har større problematikk med hjort enn 
andre. Det blir opp til enkelt vald og grunneier at avgjøre om dette er et tiltak som kan gi 
effekt.  
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I dag er det tre vald med bestandsplan som viset interesse for kvotefri tildeling av hjortekalv og 
to vald uten bestandsplan.  

For hjortejakta 2022 er den totalt kvoten på 1422 st. dyr i Aure, hvilket er den største kvoten 
kommunen har tildelt vad som kan ses i hjorteviltregistret.  

Følgende vald med nåværende kvote for jakta 2022: 

 1576V0003 Innlandet med kvote på 180 st dyr 

 1576V0006 Innersia med kvote på 30 st dyr 

 1576V0008 Todal med kvote på 50 st dyr 

 1576V0022 Vik kvote 14 st dyr totalt 

 1576V0023 Ervik kvote 4 st dyr totalt 

Den kommunalt viltansvarlige kommer sende mail og ringe til valdleder og spør de om det er 
interesse av kvotefri tildeling til de øvrige valdene som og spør om de er interessert i å søke.  

 

Alternativ innstilning 
Alternativ innstilning er at det er kun vald med bestandsplan som kan søke om dispensasjon fra 
hjorteviltforskriften § 18 og få kvotefri jakt på kalv.  

«Rådmannens innstilning Aure kommune vedtar å gi kvotefri jakt på hjortekalv for jakta 2022 
for de vald med bestandsplan som kommer in med en søknad til kommunen innen 31.08.22.  

Dette i henhold til dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 18 og vedtak fra Miljødirektoratet 
refserens 2022/7129.» 

 

Vedlegg 
Dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 18 – Tillatelse til kvotefri jakt på hjortekalv i Aure kommune 
jaktsesongen 2022/2023 

 
RETT UTSKRIFT 
DATO 24.august.2022 
 


