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Høring lokal forskrift om adgang til jakt på hjortevilt i Asker 
kommune 

Høringsfrist 15.08.2020 
 
Utvalg for samfunnstjenester i nye Asker kommune behandlet i sitt møte 
4.6.2020 utkast til lokal forskrift om jakt på hjortevilt i Asker kommune som sak 

20/10685. Utvalget vedtok å legge forslaget til forskrift ut på høring. 
Saksdokumentene er lagt ut på kommunens hjemmesider. Høringen sendes også 
til høringsinstansene nevnt i høringsliste. Frist for å sende høringssvar er 15. 

august 2020. 
 

Asker, Hurum og Røyken kommuner ble nye Asker kommune 1.1.2020, og det 
er utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om jakt på hjortevilt for den nye 

kommunen. Målsetningen er harmonisering av regelverket i de tre kommunene 
idet Asker, Hurum og Røyken kommuner har hatt egne forskrifter om dette 
tidligere.  

 
Det tas sikte på at revidert forskrift gjøres gjeldende fra 1. januar 2021 etter 

behandling i kommunestyret i høst 2020. 
 
Eventuelle uttalelser sendes Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER eller 

på e-post til: postmottak@asker.kommune.no og merkes og merkes «Forskrift 
om jakt på hjortevilt i Asker kommune.» 

 
Saken publiseres på kommunens nettsider:  
https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/saker-pa-horing-og-

kunngjoringer/ 
 

 

      

 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
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1. Innledning 
Tidligere Asker, Hurum og Røyken kommuner har hatt hver sin forskrift om 
adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr. I forbindelse med sammenslåingen av 

kommunene bortfaller disse fra 1. januar 2021 og må erstattes. Forslaget om 
Forskrift om jakt på hjortevilt i Asker kommune har som formål å legge til rette 

for en bærekraftig bestandsforvaltning av elg, hjort og rådyr.  
 
Med hjemmel i Naturmangfoldloven nr.100 av 19.06.2009 § 16, første ledd, kan 

vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov av 29.mai 1981 nr. 
38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).  

 
Etter § 6 i hjorteviltforskriften fastsetter kommunen minsteareal for elg, hjort og 
rådyr i forskrift. Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike 

deler av en kommune 
 

I henhold til § 7 i Hjorteviltforskriften kan kommunen ved tildeling av 
fellingstillatelser fravike minstearealet for elg, hjort og rådyr med inntil 50 
prosent. Fravik kan gjøres på bakgrunn av ulikheter i artenes levevilkår i 

kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre 
ekstraordinære forhold.  

 
Valdstruktur 
I Asker kommune har vi for øyeblikket 17 elgvald, hvor 3 inngår i Hurum 

bestandsplanområde, plan 2018-2021, 3 vald inngår i Vestmarka 
driftsplanområde, plan 2018-2020 og 11 vald tildeles årlig fellingskvote. Det er 

ønskelig at høyest mulig areal skal forvaltes i bestandsplanområder. 
 
Det er i dag 8 hjortevald og 104 rådyrvald i kommunen. 

 
Jaktvaldene organiserer seg selv og skal kun rapportere til kommunen med 

informasjon om hvem som er jaktleder og oppgi kontaktinfo til disse. 
 

Vurdering 
 
Elg  

Gjeldene minsteareal for elg er i dag 2000 dekar i tidligere Asker kommune og 
3000 dekar i tidligere Hurum og Røyken kommuner.  

 
Siden år 2000 har antall skutte og sette elg vært nedadgående. Dette gjelder 
også slaktevekter.  

 
Kommunen foreslår at minstearealet for godkjenning av vald for jakt på elg, 

settes til 3000 dekar i Asker kommune. Dette er et minsteareal som i stor grad 
gjenspeiler dagens elgbestand og samsvarer godt med dagens tildeling og felling 
av elg.  
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Rådyr  
Gjeldene minsteareal for rådyr i tidligere Asker kommune er delt i tre soner: 600 
dekar innenfor markagrensen, 250 dekar utenfor markagrensen og 150 dekar i 

kystsonen, som defineres som sør for E18 og øst for Fv167 (Røykenveien). I 
tidligere Hurum og Røyken kommuner er minstearealet 500 dekar uansett 

områder.  
 
Trenden for seinere år er at bestandstettheten for rådyr har vært jevnt stigende i 

kommunen noe som fører til mange påkjørsler i trafikken og beiteskader på 
jordbruksarealer. Kommunen forslår derfor at minstearealet for godkjenning av 

vald for jakt på rådyr settes til 500 dekar innenfor Markagrensen, 250 dekar 
utenfor markagrensen og til 150 dekar i kystsonen, som defineres som sør for 
E18 og øst for Fv167 (Røykenveien) i tidligere Asker kommune. 

 
Hjort  

For hjort foreslås et minsteareal på 10 000 dekar. Samtidig åpnes det for jakt på 
hjort i tidligere Asker kommune med samme minsteareal Dette med bakgrunn i 
at det i dag er adgang til jakt på hjort i Bærum og Lier kommuner, samt i 

tidligere Hurum og Røyken kommuner. 
 

I henhold til Naturmangfoldlovens § 16, tredje ledd, kan kommunen bare åpne 
for jakt på hjort når best mulig tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten 
produserer et høstingsverdig overskudd.  

 
Naturmangfoldloven § 16, 4. ledd sier: Ved avgjørelse om å tillate høsting og om 

fremgangsmåten ved høsting kan det videre legges vekt på artens funksjon i 
økosystemet og den virkning høsting kan ha på det biologiske mangfold for 
øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring eller rekreasjon, 

høstingstradisjon i vedkommende område og på den skade som arten gjør.  
 

Hjorteviltforskriftens § 5 hjemler åpning av jakt på hjort og § 6 i samme forskrift 
hjemler fastsettingen av minstearealet.  

 
Kommunen kan ikke si å besitte detaljkunnskap om hjorteforekomsten i Asker, 
men det synes klart at antallet observasjoner og sportegn har gått opp de siste 

10 årene. Det observeres dyr i alle aldre og av begge kjønn.  
 

Det virker som hjortebestanden i våre områder er lik gjennom året ut i fra de 
observasjoner og meldinger som kommer inn. Det er flest tilbakemeldinger om 
observasjoner fra tidligere Hurum og Røyken kommuner, men det registreres 

også spor og individer i tidligere Asker kommune.  
 

Kommunen er foreløpig ikke kjent med skader forårsaket av hjort på skog, men 
vi vet at dette er et økende problem andre steder, særlig i vinterbeiteområdene 
med større bestander av hjort. Dette ønsker vi ikke å få i Asker. 

 



 Asker kommune Vår 
referanse 

Dato 

  20/10685-3 10.06.2020 
   

 

   4/6 
 

Skadene på skog forårsaket av hjort arter seg som næringsgnag og feieskader 
på stammer. Det utføres skader på skog i alle aldersgrupper fra små planter til 
større stammer. Utfallet blir verditap da plantene blir ødelagt og stammene får 

råteskader som følge av hjortens skader.  
 

Der elgen først og fremst gjør skade på furuforyngelse er det grana som i størst 
grad får unngjelde av hjorten.  
 

Hjort begynner å bli en naturlig del av faunaen i Asker og bør forvaltes på lik 
linje med de andre hjorteviltartene. Åpning av jakt tidligere Asker med et 

forsiktig uttak vil ikke oppfattes truende på hjortestammens overlevelse i 
området.  
 

Hjort er den arten som er i sterkest vekst her i landet og siden 2008 skytes det 
nå mer hjort enn elg i løpet av året totalt sett i Norge. Forvaltningen av 

hjorteviltartene rådyr, elg og hjort vil ha stor betydning for å forebygge skader 
på skog og innmark, redusere viltpåkjørsler og øke rekreasjonsverdien i form av 
jakt og friluftsliv. Det er lang jakttradisjon i området på elg og rådyr, men 

mindre på hjort. Organiseringen av forvaltningen og effektiv jaktutøvelse må 
innarbeides og det kan derfor være viktig å komme i gang og åpne opp for jakt 

før bestanden blir større.  
 
Ut fra ovenstående vurdering etter naturmangfoldloven anser kommunen at det 

er riktig å åpne for jakt på hjort i tidligere Asker kommune når ny kommune 
også innbefatter tidligere Hurum og Røyken kommuner. Det er ofte når nye arter 

etablerer seg at adgangen til forvaltning blir igangsatt for sent. I mange 
kommuner er det nå et forvaltningsproblem der hjortebestanden har blitt for 
stor. 

 
Gjeldende forskrifter i de tre kommunene gjelder inntil de nye forskriftene er 

vedtatt. 
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Forslag til  
 
Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Asker kommune 

 
Hjemmel: Fastsatt av Asker kommunestyre [dato] med hjemmel i lov 29. 

mai 1981 nr.38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16. og jf. Forskrift 
8.januar 2016 nr.12 om forvaltning av hjortevilt § 6.  

 
§ 1. Formål  

Forskriften gir regler om minste tillatte areal for godkjenning av vald for jakt 
på elg, hjort og rådyr og skal sikre en bærekraftig forvaltning av 

hjorteviltbestanden i Asker kommune.  
 

§ 2. Virkeområde  
Forskriften gjelder for offentlige og private grunneiere med jaktrett i Asker 

kommune.  
 

§ 3. Definisjoner  
Minsteareal er det minste arealet i dekar et område kan ha for å godkjennes 
som vald for jakt på elg, hjort og rådyr.  

 
§ 4. Åpning av jakt  

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Asker kommune.  
 

§ 5. Minsteareal  
Minsteareal for jakt etter elg er 3 000 dekar.  

Minstearealet for jakt etter hjort er 10 000 dekar.  
Minstearealet for jakt etter rådyr er 500 dekar innenfor markagrensen.  

Minstearealet for jakt etter rådyr er 250 dekar utenfor markagrensen.  
Minstearealet for jakt etter rådyr er 150 dekar i kystsonen innenfor tidligere 

Asker kommune, som defineres som sør for E18 og øst for Fv167 
Røykenveien i tidligere Asker kommune. 

 
§ 6. Ikrafttredelse  
Denne forskriften trer i kraft …….. Samtidig oppheves forskrift 1.april 2014 nr.364 om 
jakt etter elg og rådyr i Asker, forskrift 31. mars 2009 nr.373 om adgang til jakt etter elg, 
hjort og rådyr i Hurum og forskrift 14. mai 2009 nr.529 om adgang til jakt etter elg, hjort 
og rådyr i Røyken 
 
 

2. Oppsummering: 

Basert på ovennevnte legges forslag til forskrift for vann- og avløpsgebyrer for 
Asker kommune ut til offentlig ettersyn (høring) i perioden 15. juni 2020 til 
15.august 2020.  
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Med vennlig hilsen 
Jan Petter Høistad 
   
45010 - Natur, miljø og landbruk 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Mottaker(e):  
Løvenskiold Vækerø  v/Kristian Norgaard Berglund 
Røyken og Åros Jeger og Fiskeforening 
Nordre Hurum jeger og Fiskeforening 
Søndre Hurum Jeger og Fiskeforening 
Asker Jeger og Fiskeforening 
Trond Kjekstad 
Jan Erik Poverud 
Anders Fredrik Sæthre 
Hans Hagby 
Statskog SF v/Kristian Eiken Olsen 
Odd Beston 
Ole Knut Bjørnstad 
Bjørn Hagen 
Christoffer Gunnerud 
Per Haug 
Hans Gjersøyen 
Rune Flater 
Trond Hotvedt 
Bjørn Erik Jensen 
Knut Sebjørnsrud 
LIER KOMMUNE 
BÆRUM KOMMUNE 
 
 
 
 


