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ENDRINGSVEDTAK - FELLINGSTILLATELSE PÅ HJORT SOM GJØR SKADE -  JAKTSONE 1 - SØNDRE 
LAND VILTLAG 
 
Bakgrunn 
Viltnemnda i Søndre Land kommune fattet den 19.1.2021 vedtak om å gi tillatelse i medhold 
av naturmangfoldloven § 18 til felling av hjort som gjør skade på eiendommer innenfor sone 1 
i Søndre Land Viltlag. Tillatelsen omfattet et eller flere dyr og gjelder fra 19.1 til 19.2.2021. 
 
Etter innslag om vedtaket i NRK Innlandet ble kommunen kontaktet av viltforvalteren i 
Innlandet fylkeskommune som antydet at kommunen muligens hadde tolket bestemmelsen i 
§ 18 for vidt. Det ble her vist til den geografiske avgrensingen, antall dyr og fellingsperiodens 
lengde, der sistnevnte ble oppfattet som mest problematisk og avvikende fra vanlig 
praktisering av bestemmelsen.  
 
Pr 28.1 er det felt 4 hjort i medhold av kommunens vedtak. 
 
 
Vurdering 
Lovgrunnlaget: 
Naturmangfoldloven:  
§ 18.(annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene) 
Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk 
a) for å beskytte naturlig forekommende planter, dyr og økosystemer, 
b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, 
c) for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, 
d) for innfanging til gjenoppbygging av bestander, 
e) for innfanging til lovlig oppdrettsvirksomhet, 
f) for forskning, undervisning eller taksonomisk virksomhet, eller 
g) som er fremmede organismer. 

 
Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens 
overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte. Det skal ved vurdering av 
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uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i 
Stortinget er nådd. 
 
Myndigheten etter loven kan av eget tiltak iverksette uttak med formål som nevnt i første ledd 
bokstav a til d og g, jf. annet ledd. Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak, og kan om nødvendig 
skje på annens eiendom. Kongen kan gi nærmere forskrift om slikt uttak. 
 
Kommunen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt og bever for å avverge skade etter § 18 første 
ledd bokstav b, samt til å fjerne beverbolig eller dam for å hindre vesentlig skade ved 
oversvømmelse. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 
 
Også lov om skogbruk hjemler tiltak for å redusere omfanget av beiteskader: 
§ 9.Førebyggjande tiltak, annet ledd: 
Der beiting av hjortevilt fører til vesentlege skadar på skog som er under forynging, eller der 
beitinga er ei vesentleg hindring for å overhalde plikta til å forynge skog etter § 6 i denne lova, 
skal kommunen som viltorgan vurdere om det er behov for å regulere bestanden av hjortevilt 
slik at beitetrykket blir redusert. 
 
Naturmangfoldloven § 18 gir ingen tydelige anvisninger på hva slags skadeterskler som skal 
legges grunn eller hvordan slike fellingstillatelser skal avgrenses i tid og rom. Skadene som 
kommunen erfarer at hjorten forårsaker dekker et større areal fra Hov til Bergegarda og 
Odnes. Spesielt innenfor Søndre Land viltlags jaktsone 1 er utfordringene store samtidig som 
det bare er felt én hjort her innenfor ordinær jakttid. Innenfor jaktsone 1 er det særlig de 
lavereliggende områdene mellom Lausgardsvegen og fv. 34 at skadeomfanget er størst. Det er 
innenfor dette området, ca. 4 500 daa det er iverksatt jakt i vinter. Området består av mye 
yngre og eldre produksjonsskog på høy bonitet og innslag av mindre arealer dyrket mark med 
grasproduksjon og lagring av rundballer. Kommunen mener da at tillatelsen slik den er 
utformet ligger innenfor handlingsrommet for forståelsen av § 18.  
 
Skoglovens § 9 angir primært utfordringer med foryngelse av skog som kriterium for 
kommunens handlingsrom for regulering av hjorteviltbestanden og ikke skader på etablert 
foryngelse. Det antas likevel at det skadebildet som avtegner seg også gir grunn til å gi støtte 
for anvendelse av § 9. Uten at skadeomfanget er kjent er det også registrert beiting på gran i 
hogstklasse 2. 
 
Kommunen søkte i 2012 om å få godkjent utvidet jakt på elg i januar, men dette ble avslått av 
Oppland Fylkeskommune. Den samme problemstillingen gjelder nå hjort, men er altså 
avgrenset til et mindre område i kommunen. Kommunens liberale og nokså vide 
fellingstillatelse av 19.1 kan betraktes som en begrenset vinterjakt. I samtalen med 
Fylkeskommunen nevnte viltforvalter Hekne at det kunne være mulig å søke direktoratet om 
slik jakt neste jaktår. Fordelen med dette er at hjorten flokker seg i vinterbeiteområdene i 
denne tiden slik at jaktuttaket blir målrettet der skadene er størst. I Sverige foregår elgjakten 
fram til 28.februar og hjortejakta, i hvert fall kronhjort, ut januar. For øvrig er viltforvaltningen 
i kommunen interessert i dialog med fylkeskommunen om vegen videre slik Hekne inviterer 
til. 
 
Når det først er iverksatt fellingstillatelse er det vesentlig at denne får effekt. Det er derfor 
ønskelig at tillatelsen har en viss varighet. Kommunen går derfor inn for å sette sluttdato 7. 



3 

februar, men med mulighet for forlengelse etter nærmere evaluering av situasjonen pr 7. 
februar i forhold til skadebilde, antall dyr og fordelingen av disse i området. 
 
Ved en inkurie ble lovhenvisningen i vedtak av 19.1 knyttet til naturmangfoldloven § 18 første 
ledd bokstav a, og ikke til b.  
 
Endringsvedtaket er gjort 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 b og gjeldende delegeringsbestemmelser, jf. også siste ledd gir Viltnemnda 
tillatelse til felling av hjort på eiendommer innenfor jaktsone 1 i Søndre Land Viltlag. 
Tillatelsen er avgrenset til den delen av jaktsonen som ligger mellom Lausgardsvegen og fv. 
34, ca. 4 500 daa. Betingelser for tillatelsen er: 

 Fellingstillatelsen omfatter ett eller flere dyr og gjelder fra 19.1 og fram til 7.2.2021. 
Situasjonen med hensyn til skadebilde, bestand og uttak skal evalueres ved tillatelsens 
utløp for å ta stilling til behov for eventuell forlengelse. 

 Tillatelsen omfatter eiendommer innenfor sone 1 og er begrunnet i å forhindre skader 
på skog og rundballer. 

 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.  
 
Samtidig oppheves vedtak av 19.1.2021. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Søndre Land kommune 
 
 
Einar Struksnæs 
Skogbrukssjef 

 
Etter våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten underskrift 
 
    
Kopi: Gudbrand Engelien 

Innlandet Fylkeskommune v/Arne Magnus Hekne 
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