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Vikedal Elveigarlag v/ Bjørn Ove Helgesen 
Steinhoggarvegen 10 
5583 VIKEDAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avslag på søknad om utvidet jakt på skarv og laksand ved Vikedalselva 
 
 
Fylkesmannen gir avslag på søknad om utvidet jakt på skarv og laksand i perioden 01.01.2018 
– 28.02.2018. Vi finner ikke grunnlag for at bestanden av laksand og skarv truer lakse- og 
sjøørretbestanden i Vikedalselva. Søknaden oppfyller derfor ikke kravene til å kunne gi 
fellingstillatelse, jf. skadefellingsforskriften kapittel III. 
 
Vi viser til søknad fra Vikedal Elveigarlag om utvidet jakt på skarv og laksand ut over ordinær 
jakttid. Søknaden er datert 22.12.2017 og ble sendt til Vindafjord kommune. Kommunen vurderte at 
det var Fylkesmannen som var rette myndighet og oversendte søknaden til oss 17.01.2018. 
 
Søknaden 
Vikedal Elveigarlag søker om utvidet jakttid på skarv og laksand i perioden 01.01.2018 – 
28.02.2018. De ønsker fellingstillatelse på 5 skarv og 5 laksender i perioden. 
 
Søknaden begrunnes med at det er stadig flere observasjoner av skarv og laksand i og rundt 
Vikedalselva, der spesielt bestanden av skarv har økt merkbart de siste 2-3 årene. Elveigarlaget er 
bekymret for at en økende bestand av laksand og skarv vil være en trussel for laks- og 
sjøørretbestanden i Vikedalselva. Vedlagt søknaden er bilde av en skarv felt i desember 2017 som 
har en laks på 52 cm i nebbet.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Etter Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters 
reproduksjon (skadefellingsforskriften) kapittel III, kan Fylkesmannen gi tillatelse til felling av 
viltarter utenom ordinær jakttid for arten dersom disse vesentlig reduserer andre arters 
reproduksjon. Slik tillatelse kan bare gis der predasjon medfører vesentlig økonomisk skade på 
jaktbare viltarter av næringsmessig verdi, eller der predasjon truer med vesentlig desimering av 
lokale bestander. Det er også et krav at en eventuell tillatelse skal knyttes opp mot konkrete, 
avgrensete områder hvor det foreligger en målrettet driftsplan for vilt. Videre skal tillatelse normalt 
ikke gis dersom beskatning av de aktuelle predatorene kan skje effektivt gjennom ordinær jakttid. 
 
Vikedalselva er en viktig lakse- og sjøørretelv i Rogaland. Elva brukes av fritidsfiskere fra hele 
sørvestlandet, og friluftsliv er utbredt sommer og vinter. Uni Research Miljø foretar årlige 
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gytefisktellinger, og man har god oversikt over bestanden. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 
vurderer at forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og at det sannsynligvis har vært et større 
høstbart overskudd enn det som er utnyttet. Videre beskrives gytebestandsmåloppnåelse og høstbart 
overskudd i perioden 2013-2016 som god (Kilde: Rapport fra Vitenskapelig Råd for 
Lakseforvaltning nr. 10b, 2017).  
 
Fylkesmannen har ikke mottatt informasjon som tilsier at det ikke kan jaktes effektivt på laksand og 
skarv i ordinær jakttid for artene.  
 
Foruten skadefellingsforskriften skal Fylkesmannen vurdere søknaden etter rettsprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8- 12, jf. § 7: 
 
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) anses som godt. Det gjennomføres årlige gytefisktellinger i 
Vikedalselva og vassdraget er også med i overvåkingsprogrammet for langtransporterte 
forurensninger. Artene det søkes skadefelling for, laksand og skarv (toppskarv og storskarv), er alle 
vurdert til å ha livskraftige bestander (Norsk Rødliste 2015). 
 
Laksand og skarv er en naturlig del av økosystemet i og ved Vikedalselva. Disse artene er 
fiskespisere, og vil derfor søke etter mat i elva. Vi finner ikke grunnlag for å tro at lakse- og 
sjøørretbestanden er truet som følge av predasjon fra laksand og skarv. Føre-var prinsippet i § 9 
tillegges derfor ikke vesentlig vekt. 
 
Det aktuelle naturmangfoldet påvirkes ikke av andre tiltak/inngrep eller av andre 
påvirkningsfaktorer som er relevant i vurderingen av denne saken (jf. naturmangfoldloven § 10). 
 
§ 11 om kostnader ved miljøforringelse og § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
kommer ikke til anvendelse i denne saken. 
 
Vedtak 
Fylkesmannen avslår med dette søknad om utvidet jakt på skarv og laksand i perioden 01.01.2018 – 
28.02.2018. 
 
Vi finner ikke grunnlag for at bestanden av laksand og skarv truer lakse- og sjøørretbestanden i 
Vikedalselva. Søknaden oppfyller derfor ikke kravene til å kunne gi fellingstillatelse, jf. 
skadefellingsforskriften kapittel III. 
 
Vi oppfordrer til å jakte på skarv og laksand innenfor artenes ordinære jakttid. 
 
Klagerett 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages av søker og andre med rettslig klageinteresse.  
Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet og sendes til oss. Frist er 3 uker etter at en er blitt 
gjort kjent med vedtaket. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Per Kristian Austbø Cathrine Stabel Eltervåg 
ass. fylkesmiljøvernsjef rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Saksbehandler: Cathrine Stabel Eltervåg 
Saksbehandler telefon: 51 56 89 15 
E-post: fmrocsh@fylkesmannen.no 
 
 
 
 

Kopi til: 
Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 

 


