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OPPHEVING AV JAKT PÅ RÅDYR I FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: FOR 2002-05-23 nr 585:Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Fauske kommune, Nordland
Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening - høringsuttalelse
Kopi av kunngjøring i avisa nordland 05.04.2011

Saksopplysninger:

I henhold til Rundskriv av juli 2002 om Forvaltning av hjortevilt og bever er det kommunen som
åpner for adgang til jakt, fastsetter minsteareal og som også kan oppheve jakt ved fastsetting I
endring av forskrift.

Før forskriften fastsettes kunngjøres forslag til endring i lokalavisene samt at aktuelle
høringsinstanser gis anledning til å uttale seg.

Fauske kommune åpnet for jakt på rådyr i i 980 og det ble gitt fellingstilatelser i perioden i 980
- i 982. Siden er det ikke søkt og ikke gitt fellingstilatelser på rådyr før i 20 i O.

Minstearealet for felling av rådyr er i dag på 500 dekar pr. dyr og har vært uendret siden
åpningen av jakta. Arealet ble den gang satt til kun 500 dekar pga store skader påjordbærland i
Valnesfjordområdet. Etter den tid har det ikke vært interesse for jakt på rådyr i kommunen før 2
grunneiere søkte og ble gitt fellingstillatelser i 20 i O. Det ble imidlertid ikke felt noen dyr i fjor.

Det er ikke meldt om skader på jordbruksland eller skog i kommunen i de senere år forårsaket av
rådyr. Vi har har hatt en del påkjørsler både på vei og jernbane der rådyr er blitt drept.

Oppheving av jakt på rådyr har vært annonsert i avisen, samt at saken har vært sendt ut på
høring til Fauske Utmarksråd, Fylkeskommunen og Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening der

kommunen har mottatt i høringsuttalelse:

Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening sier bL.a:
"Foreningens holdning er at alle bestander som representerer og produserer et høstbart
overskudd skal være tilgjengeligfor ordinær jakt. "
"Foreningen har ikke oversikt på bestandstørrelsen og har ikke grunnlagfor å vurdere om
rådyrbestanden i kommunen representerer en art med et jaktbart overskudd.



I saksopplysningene er det oppgitt at bestanden har vært stabil i en periode på nærmere 30 år
uten at det har vært høstet av den. Det skulle indikere at bestanden tåler et marginalt uttak i
form av jakt. Vi ønsker å poengtere at forvaltning av hjortevilt ikke må sJqe etter innfallsmetode
bambisyndrom, men være basert på bærekraftigforvaltning. "
"Fauske og Sørfoldjeger ogfiskeforening oppfordrer kommunen til å gjennomføre sikrere
bestandsmålinger og heller endre minsteareal for tildeling av fellngstilatelser enn å oppheve
tilgangen til å drive rådyrjakt i kommunen ".

Saksbehandlers vurdering:

Det er registrert rådyr flere steder i kommunen, som f.eks Venset, Fauskeeidet, Sulitjelma og
Finneid, der de opptrer i små flokker.

Rådyrstammen i kommunen er relativt liten men har etter det kommnen kjenner til holdt seg
relativt stabil siden i 980-tallet. Innføring av jakt på rådyr i i 980 ble iverksatt pga en spesiell
skadesituasjon ett sted i kommunen og ikke fordi at rådyr stammen i kommunen var spesielt stor.

Det er naturlig med store svingninger i bestanden av rådyr mellom forskjellige år der bestanden
påvirkes av strenge, snørike vintre og forekomst av spesielt gaupe og rev.

Selv om vi har rådyr flere steder i kommunen så anses bestanden å være så liten at det på
nuværende tidspunkt ikke er grunnlag for jakt. En bærekraftig forvaltning av rådyrstammen slik
kommunen ser det er å oppheve adgangen til jakt i stedet for å bare øke minstearealet for felling.
Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening foreslår å endre minstearealet istedefor å oppheve
jakten. Selv en stor økning av minstearelet vil medføre fortsatt jakt i deler av kommunen der
grunneiere disponerer store arealer.

Det bør gjennomføres en bestandsmåling der en med rimelig god sikkerhet kan anslå
bestandsstørrelsen før en på nytt innfører jakt på rådyr.

INNSTILLING:

Med henvisning til saksutredingens vurdering, samt forskrift om Forvaltning av hjortevilt
og bever av 22.03.2002, opphever plan- og utviklingsutvalget adgang til jakt på rådyr i
Fauske kommune.

Per Gunnar Pedersen
rådmann
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Forskrift om adgang ti jakt etter elg og rådyr, Fauske kommune, Nordland,
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Forskrift om adgang ti jakt etter elg og rådyr, Fauske kommune, Nordland.

Fastsatt av Fauske kommune 23, mai 2002 med hjemmel i lov av 29, mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22, mars 2002 nr. 314 om forvaltning av
hjortevilt og bever § 4 og § 5.

Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Fauske kommune,
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Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for elg hjort er angitt i tabellen:

Hele/Deler av kommunen Elg: Minsteareal i dekar Rådyr: Minsteareal i dekar
Fauske - Øyneshalvøya 1,500 500
Fauske - vest for Oselva 6,000 500
Fauske - øst for Oselva 4,000 500

II

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves det fastsatte minsteareal for Fauske kommune i forskriften av 9, mai
2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Bodø, Narvik, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy,
Alstahaug, Leirford, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal,
Fauske, Skjerstad, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Ballangen, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes,
Sortland og Andøy kommuner, Nordland,
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Foreningens holdning er at alle bestander som representerer og produserer et hø'tl5arC----- ---

overskudd skal være tilgjengelig for ordinær jakt.

Fauske og Sørfold jeger og fiskerforening disponererikke egne arealer for jaktutøvelse. Våre
medlemmer enten leier jaktrett eller disponerer egen giunn. Foreningen har ikke oversiktpå
bestandsstølTeIsen og har ikke giunnlag for å vurdere om rådyrbestanden i kommunen
representerer en art med et jaktbart overskudd. .
I saksopplysningene er det oppgitt at bestanden har vært stabil i enperiode på næhnei'e 30 år
uten at det har vært høstet av den. Detskulle indikere at bestanden tåler et marginalt uttak i
form av jakt. Viønsker å poengtere at forvaltning av hjortevilt ikke må skje etter
innfallsmetode bambisyndron, men være basertpå bærekraftig forvaltning; Utbud av rådyrjakt
i Fauske kommune på det frie marked skjedde først i 2010. Med en stabil bestand i 30 år kan
det virke som at det ligger andre vurderinger til giunn for å oppheve jakt på rådyr enn det som
lå til grunn den gang,man innførte jakt på rådyr.

Fauske og Sørfold jeger og fiskerforening oppfordrer kommunen til å gjennomføre sikrere
bestandsmålinger og heller endre minsteareal for tildeling av fellngstilatelser enn å oppheve
tilgangen til å drive rådyrjakt i kommunen,
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