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Høringssvar nye jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for 
perioden 1. april 2022 – 2028.  

 

Innledende merknader  
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høringsdokumenter fra Miljødirektoratet 
vedrørende forslag om ny forskrift for jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for 
perioden 1. april 2022 – 31. mars 2028. Nedenfor vil NJFF komme med noen generelle 
merknader i tillegg til å kommentere de forslag til endringer som Miljødirektoratet har sendt 
på høring.   
 
Forenkling 
Miljødirektoratet støtter NJFFs innspill om forenkling av jakttidene, noe vi ser som positivt. 
Imidlertid innebærer direktoratets støtte at de innskrenker jakttiden for noen arter for å 
oppnå felles jakttid for arter der dette bør være naturlig. Det medfører i praksis betydelig 
innskrenkninger i jakttid for flere arter. NJFF savner tilstrekkelig begrunnelse for å 
gjennomføre slike innskrenkninger. NJFF vil ikke støtte forenklinger som innebærer slike inn 
kortninger. Da er jegerne langt bedre tjent med å opprettholde ulike jakttider på de artene 
dette er aktuelt for. 
 
Grunnlag for å fjerne jakttider 
De artene som er omfattet av jakttidsforskriften i dag er et resultat av flere forhold der 
jaktbarhetskriteriene i loven har hatt betydning sammen med tradisjoner og artenes 
betydning i form av pels, kjøtt osv. I dag er en kunnskapsbasert forvaltning og høsting av de 
jaktbare artene. I realiteten er det utfordrende å få nye artene inn på listen over jaktbare 
arter, og det vil kreve god begrunnelse og dokumentasjon for å fremme forslag om å åpne 
for jakttid på nye arter. Det bør være en tilsvarende terskel og krav om faglig begrunnelse og 
dokumentasjon for å ta arter ut av denne listen. Å argumentere for å fjerne jakttid for arter 
med utgangspunkt i antall som innrapporteres felt er lavt, er ikke et argument som bør ha 
relevans i denne sammenheng, uansett ikke som eneste argument. Hvorvidt jaktuttaket er 
en bestandsregulerende faktor, vil også variere fra art til art og bestand til bestand. 
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Nedenfor følger et utklipp fra innspill fra NJFF Østfold i forbindelse med vår interne 
behandling av høringsforslaget. Dette utdyper litt rundt dette temaet: 

«Rapporten beskriver i for liten grad trender i hva det jaktes på, og tar med dette i 
vurderingen av fellingstallene. Flere trender i utviklingen av skutt vilt de siste årene 
kan forklares ved å se utviklingen i jaktinnsats, årsakene til dette og innføring av 
regler og jaktbegrensninger. Det er ingen automatikk i sammenhengen mellom 
nedgang i felt vilt av en art og nedgang i bestanden. Nedgang i avskyting kan like 
gjerne endres pga. nedgang i jaktinteresse som nedgang i bestanden. Nedgang i 
antall jaktdager kan gi færre vilt skutt på tross av at det er en bestandsøkning. Med 
bare få arter tilbake for utøvelse av «den frie jakt på havet» opplever vi at mange helt 
har gitt opp å jakte på sjøen, også på de gjenværende jaktbare artene.» 
 

Tilsvarende gjelder i forhold til at forvaltningen har valgt å slå sammen flere arter i 
fangstrapporteringen til SSB, for så å argumentere med at jegere ikke klarer å skille mellom 
artene. 
 
Så lenge arter produserer et høstingsverdig overskudd, og det ikke foreligger faglige 
argumentasjon for at arter ikke lenger skal være jaktbar, forutsetter NJFF at det ikke 
fremmes forslag om å ta arter ut fra listen over jaktbare arter eller korte inn jakttiden. 
 
Sjøfugljaktens betydning for allmennheten 
I områder langs kysten har tilgangen til sjøfugljakt stor betydning. Ikke minst gjelder dette i 
områder der tilgangen til jakt kan være begrenset, som eksempelvis i Østfold. Østfold har 
heller ikke, i motsetning til andre fylker, ingen statsallmenninger og heller nesten ikke 
statsgrunn.  Her har den frie jakten på sjøen vært et viktig lavterskeltilbud for allmennheten. 
Selv om jakten ofte krever noe utstyr og gode forberedelser, er selve jakten uten kostnader, 
og slikt sett et lavterskeltilbud.  
 
Sjøfugljakta foregår på en tid på året der det ofte er få andre ute. Jegerne er opptatt av en 
god forvaltning av både sjøfuglene og områdene der de jakter, og de blir på mange måter 
ekstra par øyne som kan fange opp endringer og hendelser i natur. Oslofjorden er under 
sterkt press, og det vil være ekstra viktig å opprettholde et engasjement blant flest mulig å ta 
vare på og verne om dette området. Opphør av all sjøfugljakt her vil virke negativt, og 
medføre manglende motivasjon for sjøfugljegere til å engasjere seg for den innsatsen som 
må legges ned for å redde Oslofjorden. NJFF vil nedenfor argumentere mer spesielt når det 
gjelder de enkelte sjøfuglartene som Miljødirektoratet foreslår endringer for. 
Jakten som er knyttet til Oslofjorden har også blitt vurdert av Miljødirektoratet til ikke å ha 
stor påvirkning for ærfugl, svartand og storskarv. Dette skyldes en betydelig mindre 
avskytninga av arten grunnet reguleringer. Det vil si at jakten i Oslofjorden er bærekraftig og 
ikke til fare for arten som blir jaktet.  
 
Respons på forslag fra innspillsrunden 
NJFF ser positivt på at Miljødirektoratet har en runde i forkant av selve høringsrunden der 
organisasjoner og andre inviteres til å komme med innspill. Imidlertid savner vi en form for 
tilbakemelding/utkvittering av disse innspillene. Vi ser at dette kanskje ikke er egnet til å 
gjøre i forbindelse med selve høringen, men er åpne for at det kan være mange ulike måter å 
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gjøre dette på. En slik tilbakemelding vil være en viktig del av dialogen mellom direktoratet 
og organisasjonene. Vi i møte ser et initiativ fra direktoratet på dette området.  
 
Endring av tidsramme for jakttidshøring 
NJFF ser positivt på å legge varigheten for jakttiden slik at neste endring skjer etter at 
informasjonen fra ny rødliste kommer. Dette vil gi et oppdatert kunnskaps grunnlag om 
artenes bestands utvikling. Da rypa og hare kom inn på rødliste ved forrige revisjon, fikk 
dette ikke konsekvenser i form av restriksjoner for jakt på disse artene. Dette vurderer NJFF 
til å være i tråd med hvordan rødlisten også bør brukes, og også i tråd med IUCN i sin 
håndbok for hvordan de ulike kategorier på rødlisten bør brukes til å styre hva det kan jaktes 
på. NJFF vil understreke at vi forventer at Miljødirektoratet viderefører denne linjen. Både 
rypa og haren foreslås nå tatt ut av rødlisten. Fokus på godt kunnskapsgrunnlag og god 
forvaltning der jakt inngå har bidratt til en positiv utvikling av artenes bestandsstatus kan 
endres.  
 
NJFF vil spesielt understreke viktigheten av at det legges til rette for å bedre 
kunnskapsgrunnlaget for mange av våre jaktbare arter. Gode muligheter for jegere og andre 
til å rapportere inn observasjoner er viktig, og NJFF vil ta til orde for at det utvikles gode app-
løsninger som gjør slike registreringer mulig også ute i felt for jegere og andre. 
Det vil si at det er positivt med et oppdatert kunnskapsgrunnlag som kommer i forbindelse 
med revisjonen av rødlisten, noe som taler for en samordning av revisjonen av rødlisten og 
jakttidsrevisjonen.    
 

Kommentarer til de enkelte forslagene 
Skarv 
De to ulike underarten carbo og sinensis har ulik bestandsutvikling og delvis ulik utbredelse. 
Sinensis er hovedsakelig knyttet til ferskvann og langs kysten fra Østfold til Rogaland. 
Sinensis har en bestandsøkning, og bør beskattes i lik eller større grad enn det som er tilfellet 
i dag. Det felles lite skarv i ferskvann, noe som kan ha sammenheng med at det ikke er 
tradisjon for slik jakt i disse område, at det er en krevende jaktform og at det er mye annet 
som kan jaktes i samme periode i disse områdene. NJFF anmoder likevel om å utvide 
jakttiden i ferskvann til 28/29.02, da utvidet jakttid i ferskvann vil kunne være med å øke 
interessen og innsatsen knyttet til jakt på skarv i ferskvann 
.  
Underarten carbo har hatt en bestandsnedgang i sitt opprinnelige område som er fra 
Vestland fylke og nordover langs kysten. Det er også observert carbo i områdene rund 
Skagerak.  
 
Skagerak er et område der vi i dag ser et havøkosystem som er i ubalanse. Årsakene til 
denne svært alvorlige situasjonen er sammensatt. Mange av fiskebestandene i 
Oslofjordområdet er kraftig redusert, og i enkelte områder er det innført fiskeforbud. Økt 
bestand av skarv kan være med på å gi økt press på dette økosystemet. Dette taler for at det 
vil det være naturlig å opprettholde jakten på skarv i Skagerak. 
 
Miljødirektoratet viser til at det feilskytes toppskarv under jakt på storskarv. For å få ned 
andelen feilskyting av toppskarv sør for Trondheimsfjorden ønsker NJFF å lage et nettbasert 
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kurs som retter seg mot å se forskjell på storskarv og toppskarv. NJFF mener dette både kan 
være med på å heve kunnskapen til jegeren og setet ekstra søkelys på problemet med 
feilskyting. Slik mener NJFF at vi kan oppnå ønsket effekt uten å ta i bruk drastiske tiltak som 
jaktstopp.  
   
Skarvejakt på havet er en viktig del av allmenhetens tilgang til jakt i områder langs kysten. I 
kystområdene er jakten på havet allemannsjakten, og jakt er en viktig del av en aktiv og 
tradisjonell bruk av naturressursene langs kysten. Slik jakte fårer går nå med kun uttak av 
ungfugl, er høstingen bærekraftig etter som det kun høstes av produksjonen og ikke av 
stamfugl.   
 
Konklusjon 
Jakttiden for skarv i ferskvann utvides til 28.02.  
Jakttiden for skarv i saltvann opprettholdes som i dag med jakt på ungfugl med hvit buk i 
saltvann uten område begrensninger.  
 
Grågås 
Bestanden av grågås er i kraftig vekst og godt over det som er bestandsmålet. Det er også 
ønskelig å øke beskatningen av arten. Jakt er den beste måten å regulere denne bestanden 
på, men for enkelte områder i nord har største parten av fuglen starter å trekke sørover før 
jakten har startet. Dette gjør at det blir lite jakt i områdene nord for Trøndelag. Disse 
områdene har også senere jaktstart. Av hensyn til sædgåsen bør det være enkelte 
restriksjoner i deler av Finnmark, men området som i dag er unntatt jakt på grågås bør 
innskrenkes.  
 
For at gåsejakten skal bli mest mulig effektiv er det viktig at gåsen ikke opplever et konstant 
jakttrykk, men blir jaktet intensivt i kortere perioder for så å få ro i lengere periode. Da vil 
gåsen holde seg i samme område over tid, noe som gir mulighet for mer jakt og større uttak. 
Om gjess blir jaktet intenst over en lengere periode vil den trekke sørover tidligere, og det 
blir mindre muligheter for å jakte den. NJFF jobber sammen med Norges Bondelag for å øke 
avskytingen og dempe konflikten knyttet til landbruket.   
 
NJFF støtter forslaget om at statsforvalteren kan åpne for jakt 20 dager før ordiner jaktstart. 
Dette vil føre til mere målrettet og effektiv jakt og mindre bruk av skadefelling.  
 
Konklusjon 
NJFF støtter forslaget om at det bør være mulighet for stadsforvalteren til å åpne for jakt 20 
dager før ordinær jaktstart.   
NJFF anmoder samtidig om at det åpnes for jakt på grågås i en større del av Finnmark. 
 
Kortnebbgås 
NJFF støtter forslaget om at statsforvalteren i Trøndelag har ansvaret for at forvaltningen og 
felling skjer i henhold til den internasjonale forvaltningsplanen, både når det gjelder å stoppe 
jakt når antall kortnebbgås som kan felles er nådd og ansvaret for at målene i 
forvaltningsplanen blir oppnådd. 
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Svartand 
Miljødirektoratet foreslår at jakttiden for svartand fjernes. Dette er en ytterligere 
innstramming ettersom det ved sist jakttidsrevisjon kun ble tillatt å jakte svartand i tidligere 
Østfold fylke. Jakten i Østfold skjer på trekkende fugl som hører til den baltiske – russiske 
hekkebestanden, dette er bekreftet gjennom innsamling av vinger fra felt fugl i Østfold. Den 
baltiske-russiske hekkebestanden er en bestand som har en stabil bestandsutvikling og som 
tåler å bli høstet av. Bestanden har de siste årene steget fra 1 million individer til 1,6 
millioner individer. NJFF Østfold har gjennomført omfattende telling de siste høstene. 
Resultatene fra disse tellingene viser stabilt mye svartand i området. NJFF vurderer det slik 
at en videreføring av mulighetene for å jakte svartand i Østfold ikke vil påvirke den norske 
bestanden. 
 
Jakten skjer oftest helt ytterst i skjærgården og krever gode værforhold. Dette innebærer at 
det vil være få dager med gode jaktforhold, noe som vil medføre til et begrenset uttak. 
Uttaket har ligget stabilt mellom 1000 og 1500 individer årlig. 
 
Den norske bestanden har også hatt en økning på 9,8% for vinterbestanden de siste 5 årene. 
Ser vi på 10års perioden har økningen vært på 8,7%. Det er positivt at den norske bestanden 
også viser vekst. Dette underbygger også det faktum at jakten som har vært i Østfold ikke 
har påvirket den norske bestanden negativt, noe som også taler for å videreføre gjeldende 
jakttid for kommende jakttidsperiode.   
 
Konklusjon 
Jakt på svartand videreføres som i dag i gamle Østfold fylke med jakttid fra 10.09 til 23.12. 
 
Ærfugl  
Bestanden av ærfugl har en svak negativ bestandsutvikling. Jaktuttaket i samme periode har 
vært relativt lavt etter endinger i regelverket som ble gjennomført ved forrige 
jakttidsrevisjon. Dette medfører at jakt i liten grad er med på å påvirke bestandsutviklingen 
med et uttak under 3000 individer av en bestand som har vist positiv bestandsutvikling de 
siste to årene. 
 
Kjønnsfordelingen i bestanden er også naturlig skjev, ved at det er flere hannfugl enn 
hunnfugl. Dette skyldes trolig økt dødelighet hos hunnfugl grunnet reirpredasjon. Fordi en 
hannfugl kan pare flere hunnfugler vil ikke en skjev kjønnsfordeling nødvendigvis ha 
avgjørende betydning for bestandsutviklingen. Et begrenset uttak av hannfugl bør derfor 
kunne gjennomføres uten negativ påvirkning på kjønnsfordeling og bestandsnivå. 
Miljødirektoratet viser i sitt høringsnotat til at AEWA jobber med å ferdigstille en 
internasjonal handlingsplan. NJFF mener primært at det vil være naturlig å vente med å gjøre 
endringer i dagens svært begrensede jakt til det blir lagt ut en helhetlig strategi for hele 
leveområdet til ærfuglen. Det vil legge til rette for et best mulig faglig grunnlag for 
vurderinger om framtidig jakt i et helhetlig perspektiv, samt legge til rette for at det blir lik 
behandling av arten på tvers av landegrenser. 
  
NJFF vil trekke fram at det å frede en art ikke nødvendigvis vil ha en effekt på bestanden, 
framfor å velge en løsning der man gir rom for et begrenset uttak, eksempelvis slik man har i 
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dag når det gjelder jakt på ærfugl. Ved å opprettholde mulighetene for en lav beskatning vil 
jegere være ute på en tid av året da få andre ferdes i disse områdene, holde øye med 
bestanden, kunne rapportere om aktuelle forhold og bidra til å samle inn data om 
bestanden.  
 
Konklusjon  
NJFF støtter alternativ 2 jakt på ærfugl med årlig kvoter fastsatt i tråd med vannfuglavtalen.  
 
Heilo  
Miljødirektoratet viser til at heilo den siste tiden har hatt en bestandsnedgang som gjelder 
for hele Skandinavia. En tilsvarende bestandsutvikling er også registret for flere andre 
vadefugler i fjelløkosystemet.  
 
Det årlige jaktuttaket av heilo ligger på rundt 50 fugler og vil ikke medføre noen større 
negativ påvirkning på bestanden. Lite uttak bør ikke brukes som begrunnelse for å frede en 
art. Så lenge arten tåler beskatning er det ikke behov for å frede arten. Dette er et viktig 
prinsipp som NJFF forutsetter at også Miljødirektoratet legger til grunn for sine forslag til 
jakttider. Innenfor rammene av at en art produserer et høstbart overskudd, er det 
høstingstradisjoner og mulighetene for et variert jakttilbud til jegerne som må vektlegges, 
ikke hvor mange eksemplarer som felles gjennom jakt hvert år.  
 
Konklusjon  
Jakttid for heilo opprettholdes uendret. 
 
Gråtrost og rødvingetrost  
Miljødirektoratet viser til at rødvingetrost har hatt en stabil bestand de siste årene og er 
foreslått som livskraftig (LC) på den norske rødlisten. Når det gjelder gråtrost er denne også 
foreslått til kategorien livskraftig (LC) i vurderingen til den norske rødlisten selv om kan sies å 
være i grenseland til kategorien nær truet (NT). Selv om det i Sverige har vært en 
bestandsnedgang, produserer de norske bestandene et høstbart overskudd. NJFF mener at 
de to trostartene fortsatt er en naturlig ressurs å utnytte. Vi har lange tradisjoner for jakt på 
trost i Norge.  
 
Det at arten registres som troster og ikke ned på enkelt art i fangststatistikken, kan ikke være 
et argument for å stoppe jakten på de to artene. Jaktstatistikken til SSB gjennomføres på 
oppdrag fra Miljødirektoratet, og dersom det vurderes som ønskelig, bør oppdraget endres 
slik at jegerne. rapporterer per art. Dette vil også gi økt kunnskap som kan brukes til å bedre 
forvaltningen av artene.  
 
Under jegerprøvens artsdel blir gråtrost og rødvingetrost presenter som ulike arter, og det 
blir også beskrevet duetrost som en forvekslings art. Det forventes at dette er kunnskap som 
jegeren har med seg, og at jegere er i stand til å se forskjell på de to artene. 
  
Fellingsstatistikken for de to trosteartene har vært synkende i den samme 10 års perioden, 
noe som tilsier at jakten påvirker bestandene i liten grad. I jaktsesongen 2020/2021blei det 
felt rundt 3000 trost. Dette viser at dette fortsatt er en jakt som bedrives av relativt mange 
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jegere. Trostejakten har en ekstra verdi som opplæringsjakt, da dette er en lett tilgjengelig 
og lite kostbar jakt.  
 
Konklusjon  
Jakttid for gråtrost og rødvingetrost videreføres som i dag. Miljødirektoratet bør legge til 
rette for at felt trost rapporteres inn som to ulike arter i fangststatistikken.  
 
Kråke og ravn 
Både kråke og ravn har god bestand, og begge er klassifisert som livskraftig (LC) på den 
norske rødlisten. NJFF ser positivt på at Miljødirektoratet slutter seg til vårt innspill om å 
forenkle jakttidene og ha lik jakttid for kråkefuglene. Dette vil gjøre det lettere for jegerne og 
jakte flere arter samtidig. Imidlertid støtter vi ikke direktoratets begrunnelse for å 
innskrenke jakttiden for kråke i stedet for å utvide jakttiden for ravn. Så lenge jakttiden er lik 
for hele landet, vil det være områder som kan ha noe lenger hekketid slik direktoratet selv 
viser til. Dette bør imidlertid fanges opp av den enkelte grunneier ved behov. Alle må ha 
grunneiers tillatelse for å kunne drive jakt, og grunneier har full mulighet for å vurdere 
behov for innskrenkninger i jakttid for sin grunn dersom forhold skulle tilsi det. NJFF ber om 
at jakttiden for kråkefugl settes lik starten på kråkejakten, det vil si 15.07. Dette har ingen 
biologiske utfordringer da kråkefugl blir ferdig med hekkingen tidlig. Ruging skjer i april – mai 
og ungene starter å fly noen uker etter at de er klekt. Ettersom bestandene er stabile mens 
avskytingen er avtagende, vil lenger jakttid kunne være positivt.  
 
Jaktstart 15.07 vil være det som harmonerer best med resten av jakttidene. Det kan komme 
inn kråkefugl under lokking på rev som også har jaktstart 15.07, noe som gir muligheter for å 
jakte flere arter samtidig.  
 
Konklusjon 
NJFF støtter forslaget om å forenkle jakttidene med lik jakttid for kråke og ravn. Jakttiden for 
kråke og ravn settes til 15.07 til 31.03. 
 
Røyskatt  
Pelsvilt som røyskatt og mår har begge bestander som er stabile og som ser ut til å svinge i 
takt med smågnagerbestandene. Begge artene er vurdert som livskraftige (LC). Det er også 
kjent at smårovvilt til en viss grad påvirker bakkehekkende fugl som en del av et større 
økologisk samspill. Jakt på mår og røyskatt kan, som en del av en helhetlig viltforvaltning, 
bidra til å gi bedre vilkår for arter som er sårbare for predasjon.  
 
Ut ifra økologien til røyskatt og mår vil det ikke være problematisk med jakt fra 21.08. 
Ungene blir vanligvis født i april, og er klare til å følge moren ute i skogen allerede etter seks 
uker. Deretter greier de seg relativt raskt på egenhånd.  
 
Tradisjonelt har jakt etter pelsvilt skjedd med fellefangst på vinterstid da pelsen har best 
kvalitet. De senere årene har det vært en utvikling mot at røyskatt og mår i større grad også 
blir jaktet med spisshund. Dette er en jakt som stadig flere starter med for å kunne utvide 
sesongen for jakt med hund. Ved å sette en felles jakttid for røyskatt og mår med start som 
røyskatten har nå 21.08 vil dette gi gode muligheter for å jakte med hund før hjorte- og 
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elgjakten starter. Største delen av uttaket vil fortsatt skje gjennom fellefangst for å utnytte 
en god pelsressurs.  
 
Konklusjon 
NJFF går inn for felles jakttid for røyskatt og mår, med jakttid 21.08-15.03. 
 
Fasan 
Fasan i Norge er hovedsakelig utsatt for treninga av stående fuglehunder. Det er i hovedsak 
disse individene det blir jaktet på gjennom høsten. Det er viktig at utsatte individer får tid til 
å tilpasse seg sitt nye habitat før jakten starter. Dette er et ansvar den enkelt grunneier må 
være seg bevisst. 
 
I de svært begrenset områdene hvor det forekommer hekkende fasan i bør det tas med i 
betraktningen at de har lang yngletid.  
 
NJFF er opptatt av at dyrevelferden til fasanene må bli godt ivaretatt. Utsatte fasaner må få 
tid til å tilpasse seg miljøet de skal leve i. Motivet for utsetting av fasaner og rapphøns er for 
å legge til rette for trening og prøving av jakthunder. Hovedtyngden av denne trening og 
jaktprøvene foregår i tidsrommet fram til 1. oktober. I dette tidsrommet er det ikke ønskelig 
med jakt i de aktuelle områdene. NJFF ønsker å beholde dagens startdato, dvs jaktstart fra 1. 
oktober, og heller utvide jakttiden slik at det blir jakt fram til 23.12. Dette gir både god 
dyrevelferd, gode rammer for trening og jaktprøver og gode muligheter for jakt.   
 
Konklusjon 
Ny jakttid for fasan fastsettes til 01.10 - 23.12. 
 
Kanadagås  
NJFF støtter forslaget om å få harmoniserende jakttiden for kanadagås over hele landet. 
NJFF anmoder også om at jakttiden bør utvides ut over vinteren for å øke beskatningen av 
kanadagås som blir værende i Norge hele vinteren, noe som også vil kunne ha 
skadeforebyggende effekt. Kanadagås er en art som er definert å ha høy risiko ifølge 
Fremmedartslista fra 2018, og derfor en art som det er ønske om å begrense utbredelsen av 
i størst mulig grad. Det tilsier behov for vide jakttider. NJFF anmoder om at det også bør gis 
mulighet for statsforvalteren til å åpen for jakt 20 dager før ordinær jaktstart for kanadagås 
på lik linje med grågås. 
 
Konklusjon 
Jakttiden for kanadagås bør utvides slik at ny jakttid blir fra 10.08 til 28.02. Det bør også 
være mulighet for stadsforvalteren til å åpne for jakt 20 dager før ordinær jaktstart.   
 
Endringer basert på nye kommuner og fylker. 
Det er fornuftig å få like regler tilpasset nye administrative grenser. NJFF vil understreke at 
dette bør ha som utgangspunkt at områder som får endret jakttid på grunn av endrede 
administrative grenser, ikke får innskrenket jakttid eller at de faller utenfor området med 
jakttid mens de tidligere hadde jakttid.  
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Oppsummert  

• Jakttiden for skarv i ferskvann utvides til 28.02.  

• Jakttiden for skarv i saltvann opprettholdes som i dag med jakt på ungfugl med hvit 

buk i saltvann uten områdebegrensninger.   

• NJFF støtter forslaget om at det bør være mulighet for statsforvalteren til å åpne for 

jakt 20 dager før ordinær jaktstart.   

• NJFF anmoder samtidig om at det åpnes for jakt på grågås i en større del av 

Finnmark. 

• Jakttiden på svartand bør holde som i dag, med jakt i gamle Østfold fylke. Fra 10.09 

til 23.12. 

• NJFF støtter alternativ 2 jakt på ærfugl med årlig kvoter fastsatt i tråd med 

vannfuglavtalen.  

• Jakttid for heilo forblir uendret. 

• Jakttid for gråtrost og rødvingetrost videreføres som i dag. Miljødirektoratet bør 

legge til rette for at felt trost rapporteres inn som to ulike arter i fangststatistikken. 

• Jakttiden for kråke og ravn blir lik, med jakttid 15.07 til 31.03. 

• NJFF går inn for felles jakttid for røyskatt og mår, med jakttid 21.08-15.03. 

• Jakttid for fasan utvides til 01.10 til 23.12. 

• Jakttiden for kanadagås bør utvides å være fra 10.08 til 28.02. Det bør også være 

mulighet for statsforvalteren til å åpne for jakt 20 dager før ordinær jaktstart.   

 

 

Vennlig hilsen 
Norges Jeger- og Fiskerforbund 
 

 
Siri Parmann        Olav Greivstad /s/ 
Fagsjef         Jaktkonsulent 
 
 
 

 
 


