Hjorteviltjakt
Informasjon om jakttider 1. april 2012 – 31. mars 2017
Hjortevilt
Elg

I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt
Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker
Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok

25.09.
01.09.

31.10.
30.09.

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker

10.09.

15.11.

Oppland fylke
Unntatt: Lunner kommune

25.09.
05.10.

31.10.
31.10.

Telemark fylke
Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, P
 orsgrunn, Skien, Nome, Bamle, Kragerø, samt
Drangedal u
 nntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa, og Bø unntatt den del av kommunen
som ligger sør og vest for B
 ø-elva

25.09.
05.10.

31.10.
31.10.

Buskerud fylke
Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker

25.09.
05.10.

31.10.
31.10.

Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker

05.10.

31.10.

Hedmark fylke
Unntatt: Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler, E
 lverum
vest for Glomma, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker

25.09.
05.10.

31.10.
31.10.

Vest-Agder fylke
Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Marnardal, Audnedal, Mandal,
Lindesnes, Lyngdal, Farsund og F
 lekkefjord

25.09.
05.10.

31.10.
31.10.

Aust-Agder fylke
Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad,
Birkenes, Lillesand, Evje og Hornnes, øst for Otra og Iveland

25.09.
05.10.

31.10.
31.10.

Hjort

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt

01.09.

23.12.

Rådyr

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt

25.09.

23.12.

Voksen rådyrbukk

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt

10.08.

23.12.

Villrein

Hele landet (alle villreinområder)

20.08.

30.09.

Det er ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager i følgende områder i Oslo, Akershus og Buskerud fylker: Asker, Bærum, Hole, Lørenskog,
den delen av Lier kommune som ligger øst for riksveg 285 og Holsfjorden og den delen av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket
fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for V. Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Ø. FyllingenBjørnsjøen-Helgeren-L. og St. Gørja til Manntjern og St. Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal.
Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen:
Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg til 23.12. når det foreligger særlige bestands-, forvaltningseller næringsmessige behov. Det skal fremgå av søknaden hvilke hensyn som ønskes ivaretatt, hvilke deler av arealet som omfattes av
driftsplaner, tiltak for samjakt og hensyn til øvrig friluftsliv. Kommunen kan også søke samarbeid med nabokommuner før søknad fremmes
for fylkeskommunen. Arealet med utvidet jakttid bør omfatte hele kommunen.
Fylkeskommunen kan av hensyn til andre brukere av utmarka innskrenke jakttiden for elg og hjort som for eksempel utsette starttidspunkt,
framskyve avslutningstidspunkt og innføre opphold i jakta. Dette kan gjelde hele eller deler av kommunen.
Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg og hjort til 31.01. i hele eller deler av kommunen der skadegjørende
trekkende bestander av elg og/eller hjort medfører vesentlige beiteskader.
Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til villreinnemnda:
Utvide jakttida for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager i løpet av oktober måned når særlige bestandsmessige behov foreligger.

