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Fra: Torger Granum <torger.granum@sl‐viltlag.no> 
Sendt: søndag 17. januar 2021 19:26
Til: Einar Struksnæs <Einar.Struksnes@sondre‐land.kommune.no>
Kopi: Paul Flatlien <paul@flatlien.no>; joerneriksand@gmail.com; kenneth bekkelien
<kennethbekkelien@live.no>; gudbrand@web.de
Emne: SV: Skadefelling av hjort
 
Hei.
Jeg har i dag snakket med Paul Flatlien og vi har blitt enige om at Søndre Land Viltlag søker om fellingstillatelse på
hjort i sone 1 på bakgrunn av skader på rundballer og barkgnaging i området. Dette kan dokumenteres ved bilder
eller ved besiktigelse av skadene som vi håper Kenneth Bekkelien kan foreta.
Området har i flere år hatt en økende hjortebestand og Søndre Land Viltlag ønsker å beskatte denne stammen for
å unngå skader slik som er beskrevet her. Det har ikke lykkes å ta ut mer enn 1 hjort i ordinær jakttid i 2020 og sone
1 sin sammensetning av mange «privatretter» har gjort det vanskelig å jakte effektivt i perioden før og etter
elgjakta.
Med håp om velvillig behandling.
For Søndre Land Viltlag
Torger Gramum
 
Fra: Einar Struksnæs [mailto:Einar.Struksnes@sondre-land.kommune.no] 
Sendt: 15. januar 2021 13:54
Til: Stein Andresen
Kopi: Paul Flatlien (paul@flatlien.no); Torger Granum (torger.granum@sl-viltlag.no); Kenneth Bekkelien
(kennethbekkelien@live.no); Gudbrand Engelien
Emne: SV: Skadefelling av hjort
 
Hei
 
Hjortebestanden har økt betraktelig i Søndre Land de siste 20 åra som i mange andre området på Østlandet.
Kommunen vedtok målsettinger for hjorteviltbestanden, første gang i 2005. For hjort ble det den gangen uttrykt
som mål at «Det er ikke ønskelig å øke hjortestammen utover dagens bestandsnivå».
Siden den gangen har utviklingen i avskytingen sett slik ut: (veksten i bestanden er større enn dette)

 
Jaktuttaket har med andre ord ikke begrenset veksten i stammen.
Forutsetningene for å lykkes med forvaltningen av hjort handler om kunnskap om hjortejakt og god organisering.
Jeg har registrert at mange grunneiere og jaktrettshavere innenfor Viltlagets sone 1 har meldt hjortejakta ut av



Viltlaget og organiserer jakta selv. Det bidrar til å fragmentere jaktområdene, samtidig som kanskje ikke de mest
engasjerte og erfarne jegerne slipper til. Resultatet i fjor var at det kun ble felt 1 hjort innenfor sone 1, men ingen
på de eiendommene som var utmeldt. 
 
Viltnemnda som har ansvaret for viltforvaltningen har gitt fellingstillatelse på hjort som har gjort skader på
rundballer nå i vinter, men har også mottatt søknad fra grunneier litt lenger nord som har fått skader på skogen
ved barkgnaging. Hjort skal primært jaktes på innenfor ordinær jakttid, men Viltnemnda er likevel innstilt på å gi
fellingstillatelse utenfor ordinær jakttid for å redusere skadeomfanget på skogen.
 
Jeg antar at mange grunneierne innenfor jaktsone 1 er berørt. Det mest hensiktsmessige er da pga.
eiendomsstrukturen, der ikke minst din og Ingeborgs skogeiendom jo er veldig fragmentert, at alle berørte
grunneiere fremmer felles søknad. Det kan rent praktisk gjøres ved at Søndre Land Viltlag søker på vegne av sone
1. Samtidig ber jeg om at skadene blir dokumentert, f. eks gjennom bilder.
 
I forhold til jaktutøvelsen bør det være en fellingsleder/jaktleder som organiserer og rapporter til kommunen. Det
er naturlig at dette er Kenneth Bekkelien, jaktleder i sone 1. Verdien av felt hjort som er tillatt felt etter
naturmangfoldloven grunnet skader skog mv. tilfaller Viltfondet og ikke den enkelte grunneier.
 
For høstens jakt henstilles det til at hjortejakta igjen blir forvaltet av Søndre Land Viltlag.
 
Mvh
Einar Struksnæs
Skogbrukssjef
 
 

Fra: Stein Andresen <stein.andresen@hafslundeco.no> 
Sendt: fredag 15. januar 2021 09:44
Til: Einar Struksnæs <Einar.Struksnes@sondre‐land.kommune.no>
Kopi: 'borrern@live.no' <borrern@live.no>
Emne: Skadefelling av hjort
 
Hei
 
Som ferske skogeiere har vi erfart at hjorten gjør betydelig skade på skogen.
Vi fikk dessverre ingen hjort under den ordinære hjortejakta i høst, men mitt inntrykk er at hjorten trekker ned mot fjorden
når det blir mye snø på åsen.
 
Jeg har hørt at andre grunneiere i Lausgarda har fått tillatelse til å felle hjort i vinter, og antar at den samme hjorten kan
finne på å være innom eiendommen vår.
 
Er det du som deler ut tillatelse til å felle hjort i vinter?
I så fall ønsker vi tillatelse til skadefelling av hjort på Søndre Narum gård.
 
Jeg har vært i kontakt med Jonas Røen og vi kommer til å samarbeide for å få en så effektiv jakt som mulig
 
Med vennlig hilsen

Stein Andresen | Fagansvarlig produksjonssentralen
Hafslund E-co
Tlf. 909 88 107 | E-post: stein.andresen@hafslundeco.no

 

 


