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SØKNAD OM FELLING AV HJORT SOM GJØR SKADE INNENFOR JAKTSONE 1 - SØNDRE LAND 
VILTLAG 
 
Bakgrunn 
Søndre Land Viltlag søker i epost datert 17.1.2021 om fellingstillatelse på hjort som gjør skade 

på skog innenfor jaktsone 1 i viltlagets område, jf. lilla 
område på kart.   
 
Kommunen har fått forespørsel fra et par grunneiere 
innenfor dette jaktfeltet om tillatelse til slik 
skadefelling etter at det er observert skader, særlig 
ved barkgnaging på yngre og eldre produksjonsskog. 
Det er gjennom lengre tid observert store flokker av 
hjort i området.  
 
I samme området har kommunen i vinter gitt 
fellingstillatelse på hjort som river opp og beiter på 
rundballer. 
 
Viltlaget skriver at området i flere år har hatt en 
økende hjortebestand og at de ønsker å beskatte 
stammen for å unngå skader. Det er bare tatt ut én 

hjort i sone 1 innenfor ordinær jakttid i 2020. Viltlaget har erfart at flere grunneiere har 
«meldt ut» hjortejakta for å administrere den selv, men at dette har medført at 
hjorteforvaltningen ikke er effektiv.  
 
Som kommunen ved hjorteviltansvarlig har skissert foreslår viltlaget at jaktleder i sone 1, 
Kenneth Bekkelien kan gis en koordinerende rolle i skadefellingen.  
 
Det er ikke foretatt befaring. 
 
 
 

Dato............... 19.01.2021 
Vår Ref.......... ES-533/21 
Arkiv............. K46  
Saksnr............ 21/96 
Deres Ref.......  
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Vurdering 
Etter naturmangfoldloven § 18 første ledd kan myndigheten etter loven ved vedtak tillate 
uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, 
vann eller annen eiendom. (bestemmelsens punkt b). 
 
Vedtaket kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan 
nås på annen tilfredsstillende måte. 
 
I Søndre Land kommune er det ikke ønskelig å øke hjortebestanden. I gjeldende mål og 
retningslinjer for hjorteviltbestanden heter det om hjort: 
”Hjortestammen er i sterk vekst på Østlandet og over noe tid registreres og felles noe mer hjort 
også hos oss. I Søndre Land er det ikke ønskelig å øke hjortestammen utover dagens 
bestandsnivå. Dette er primært begrunnet i nedslitte beiter forårsaket av elg, selv om 
beitepreferansene for elg og hjort til dels er forskjellige.  
Det er et mål at rettighetshaverne profesjonaliserer hjortejakta gjennom hensiktsmessig 
organisering og jaktutøvelse, gjerne på tvers av dagens jaktfeltstrukturer, samt ved å registrere 
jaktstatistikk. 
 
Minstearealet for hjort er 5.000 daa i gamle Søndre Land kommune.” 
 

 
Antall felte hjort i søndre Land kommune 
 
Det jaktes og felles hjort i området innenfor ordinær jakttid, men størrelsen og arronderingen 
på jaktsonene i området er små og fragmenterte slik at forvaltningen og jaktutøvelsen er 
krevende. Størrelsen på jaktuttaket på hjort vurderes ikke å begrense fortsatt vekst i 
hjortestammen. 
 
Det er erfaring fra tidligere vintre at det lett oppstår beiteskader i dette vinterbeiteområdet – 
og med samme skadebilde, både skadebeiting på rundballer, barkgnaging og beiting på 
ungskog. Det kan være hensiktsmessig nå tidlig på vinteren å ta ut en del hjort for å redusere 
stammen og beiteskadene.  
 
Ved utøving av offentlig myndighet som berører naturen med det biologiske mangfold mv skal 
retningslinjene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 legges til grunn. Det innebærer at 
kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig kjent (§ 8), at føre var prinsippet benyttes der det 
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ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap (§ 9), påvirkning på økosystemet skal vurderes (§ 10), 
kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og man skal benytte 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12). 
Det vurderes at uttak av noen hjort som gjør skade som her ikke kommer i konflikt med 
retningslinjene i NML §§ 8-12, og en begrunner ikke dette utover at veksten i hjortestammen 
er større enn ønskelig. 
 
Det vurderes å være hensiktsmessig ut fra målet om å redusere bestanden og omfanget av 
beiteskader forårsaket av hjortevilt å ha en liberal praksis i forhold til å gi fellingstillatelse på 
dyr som gjør skade. Fordi eiendommene innenfor sone 1 der skadene er størst er 
fragmenterte, bør skadefellingen foregå uavhengig av eiendomsgrenser.  
 
Beslutningen er tatt i samråd med Viltnemndas leder. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i lov om forvaltning av naturens mangfold, Lov 2009-06-19 nr 100 § 18 første 
ledd bokstav a og gjeldende delegeringsbestemmelser gir Viltnemnda tillatelse til felling av 
hjort på eiendommer innenfor jaktsone 1 i Søndre Land Viltlag. Betingelser for tillatelsen er: 

 Fellingstillatelsen omfatter ett eller flere dyr og gjelder fra i dag og fram til 19.2.2021. 
 Tillatelsen omfatter alle eiendommer innenfor sone 1 og er begrunnet i å forhindre 

skader på skog. 
 Kenneth Bekkelien, jaktleder i sone 1 fungerer som jaktleder og koordinator for 

skadefellingene. Jaktleder skal forsikre seg om at de som forestår fellingen skal ha 
avlagt godkjent skyteprøve på storvilt og ha betalt jegeravgift for inneværende jaktår. 

 Viltlaget bes om å orientere grunneierne innenfor jaktsonen om kommunens vedtak 
og å oppfordre dem til å dokumentere skader, angi posisjon av beitende hjort, 
eventuelt selv også å delta i fellingsforsøkene, slik at jakta blir effektiv og foregår der 
konsentrasjonen av hjort og skader er størst. 

 Det skal søkes unngått at fjorårskalv går igjen alene.  
 Det betales off. fellingsavgift for felte dyr: kr 430,- for voksent dyr og kr 261 for kalv. 

Fellingsavgiften faktureres fellingsleder som selv tar hånd om felt hjort slik han finner 
det mest hensiktsmessig. 

 Kommunen skal ha fortløpende orientering om gjennomførte fellinger. 
 Søndre Land Viltlag anmodes om å etablere virkemidler for mer effektiv hjortejakt 

innenfor ordinær jakttid.  
 
Med vennlig hilsen 
Søndre Land kommune 
 
 
Einar Struksnæs 
Skogbrukssjef 

 
Etter våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten underskrift 
  
    
Kopi: Kenneth Bekkelien 

Gudbrand Engelien 
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