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Høring av ny lokal forskrift. Endring av minsteareal som grunnlag for
fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune.
Hva saken gjelder:
Åpning av jakt på hjortevilt og fastsetting av minsteareal fastsettes av kommunen ved lokal
forskrift jf. hjorteviltforskriften § 6 første ledd. Eventuelle forskriftsendringer må fastsettes av
kommunen innen 15. mars, jf. § 6 andre ledd. Fristen er satt med henblikk på andre frister i
hjorteviltforskriften, herunder fristen for godkjenning og endring av vald jf. hjorteviltforskriften
§§ 10-11, jf. § 18 om fellingstillatelse for hjort.
Grunnet et tidligere høyt minsteareal på 1000 dekar har kommunen i en årrekke tildelt
fellingstillatelser etter unntaksregelen i hjorteviltforskriftens § 7, som tillater inntil 50 % fravik
fra minstearealet per fellingstillatelse. I 2017 vedtok kommunen en ny lokal forskrift med et
redusert minsteareal på 750 dekar. Bymiljøetaten ser at dagens situasjon krever ytterligere
tiltak for å være i stand til å håndtere utfordringene knyttet til en stor hjortebestand, spesielt i
tilknytning til landbruksområdene i kommunen. Bymiljøetaten mener at det er behov for et
differensiert minsteareal på henholdsvis 500 dekar for de sammenhengende
landbruksområdene og 750 dekar på de resterende arealene i kommunen.
Før byrådet behandler ny forskrift, skal berørte aktører gis anledning til å uttale seg i henhold
til forvaltningslovens § 37. Skal forskriften kunne vedtas innen fristen, slik at den får virkning
for jaktsesongen 2019, kreves hurtig behandling.
Fagetatens vurdering:
Endring i minstearealet gjør det mulig for kommunen å drive en mer differensiert og fleksibel
hjorteviltforvaltning i tråd med valdenes kunnskap og ønsker, samtidig som det gir større rom
for konflikthåndtering. Det er viktig at kommunen kan drive en forsvarlig hjorteviltforvaltning,
og samtidig ha mulighet til å imøtekomme valdenes ønsker der dette vurderes som riktig.
Valdene har et betydelig ansvar for bestandsplanlegging gjennom koordinering av jakt, samt
utarbeidelse og gjennomføring av avskytningsplaner. Det forutsettes derfor et godt
samarbeid mellom valdene og kommunen som overordnet forvaltningsorgan.
Det er Bymiljøetatens oppfatning at det er bred enighet om behovet for og nytten av å
differensiere minsteareal mellom ulike områder, og at et lavere arealkrav i de
sammenhengende landbruksområdene vil representere en positiv endring for både
kommune, grunneiere og jegere. Vedtaket om ny forskrift må som beskrevet fastsettes av
kommunen innen 15. mars. Det vises for øvrig til vedlagt fagnotat. Forslaget til ny forskrift
fremgår av vedlegg.
Byrådens vurdering:
Byråden støtter Bymiljøetatens faglige vurdering mht. endring av valdenes minsteareal. En
slik endring vil gjøre kommunen i bedre stand til å håndtere de utfordringer knyttet til for stor
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hjortebestand som noen vald har. En evaluering av forskriften etter 5 år vil avklare om
endringen fører til ønsket forenkling av hjorteforvaltningen iht. intensjonen.
Byråden anbefaler at forskriften sendes ut på høring.
Vedtakskompetanse:
Byrådets fullmakter § 24 Fullmakter vedr. grønn forvaltning «Byrådet er delegert fullmakt til å
treffe avgjørelser på alle områder som reguleres av aktuelle lover knyttet til grønn forvaltning,
der loven ikke uttrykkelig sier at det er kommunestyret selv som har slik myndighet, eller
bystyret gjennom vedtak har lagt slik avgjørelsesmyndighet til bystyret.» Herunder viltloven
av 1981 med tilhørende forskrifter.
Byråd for byutvikling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
Forslag til ny lokal forskrift om minsteareal som grunnlag for fellingstillatelse på hjort i Bergen
kommune sendes på høring til aktuelle aktører og gjøres gjenstand for offentlig ettersyn, jf.
forvaltningslovens § 37. Ny forskrift erstatter gjeldende lokale forskrift nr 348, vedtatt av
Bergen bystyre 22.03.17.
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Anna Elisa Tryti
Byråd for byutvikling
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
Fagnotat datert 22.11.18 med følgende vedlegg:
Forslag til endret tekst - Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for
fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune, Hordaland
Kart - Sammenhengende landbruksområder jfr. Kommuneplanens arealdel i Bergen
kommune
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