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2. Forord  

I mars 2009 vedtok Hitra kommunestyre ‘Forvaltningsplan for hjort i Hitra kommune’ for perioden 

2009 - 2011. Formålet med planen var å gi en oversikt over status og framtidige utfordringer, og å gi 

et rammeverk for den lokale hjorteforvaltningen i kommunen. Forvaltningsplanen beskrev 

kommunens mål for hjorteforvaltningen og listet tiltak for å nå målene.  

I juni 2009 trådte Naturmangfoldloven i kraft, og sammen med viltloven setter den rammene for all 

forvaltning av vilt. Formålsbestemmelsene i begge lover, sammen med forvaltningsprinsippene (§§4-

14) i Naturmangfoldloven danner basis og rettesnor for forvaltningen av vilt og andre naturverdier. 

Kommunene har et stort ansvar for de offentlige verdier knyttet til hjortevilt, bl.a. knyttet til 

opplevelsesverdier, biologisk mangfold, trafikkproblemer og andre skader eller ulemper. I tillegg har 

kommunene både ansvar og utfordringer knyttet til jaktrettshavernes rettigheter og rettssikkerhet ved å 

fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak.  

Jaktrettshaverne har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De har også et 

betydelig ansvar i tilknytning til blant annet bestandsplanleggingen med årlig avskytningsplan samt 

andre forvaltningstiltak i valdet, og ikke minst en samkjøring og koordinering med tilgrensende vald. 

I Forskrift om forvaltning av hjortevilt av januar 2012 og tilhørende veileder av 13.01.2016, er det gitt 

føringer om at kommunene skal utarbeide målsettinger for hjorteviltet. Forskriften tydeliggjør at det 

må utarbeides kommunale mål for utviklingen av hjorteviltstammene. Slike kommunale målsettinger 

skal være både målbare og etterprøvbare. 

 

Hitra kommunestyre kommune har vedtatt 3 generasjoner med forvaltningsplan for hjortevilt. I 

planperiodene 2009-2011 og 2012-2014, bestod rammeverket av følgende dokumenter: 

1. Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune  

2. Forvaltningsplan for hjort i Hitra kommune  

3. Forvaltningsplan for rådyr i Hitra kommune  

I planperioden for 2015-2017 bestod rammeverket bestå av følgende dokumenter: 

1. Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune  

2. Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune 2015-2017 

 

Alle dokumenter er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Hitra Utmarksråd.  
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3. Formål  
Formålet med dokumentet ’Mål og retningslinjer for forvaltningen av hjorteviltet i Hitra kommune’ er 

å gi et rammeverk for den lokale hjorteviltforvaltningen i kommunen. Rammevilkårene er fastsatt i 

Naturmangfoldloven og Viltloven med tilhørende forskrifter.   

 Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr slår fast at: 

Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er 

åpnet for jakt på artene 

Kommunens rammeverk for forvaltning av hjortevilt består av følgende dokumenter: 

1. ’Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune’  

2. ’Forvaltningsplan for hjort og rådyr i Hitra kommune 2018 – 2020’ 

Dokumentene beskriver kommunens mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen, de skal være 

styrende for den kommunale forvaltningen og være et rammeverk for rettighetshavernes planlegging. 

For at rettighetshavernes bestandsplaner skal bli godkjent må de følge de rammer og føringer som er 

gitt i kommunens rammeverk.  

Rammeverket skal også medvirke til at hjorteviltforvaltningen blir integrert i kommunens overordna 

planlegging. 

Forvaltningsplanen for hjort og rådyr i Hitra kommune 2018-2020 er en oppdatering og videreføring 

av de foregående forvaltningsplanene: 

 Forvaltningsplan for hjort i Hitra kommune for perioden 2015 – 2017 

 Forvaltningsplan for hjort i Hitra kommune for perioden 2012 – 2014 

 Forvaltningsplan for rådyr i Hitra kommune for perioden 2012 – 2014 

 Forvaltningsplan for hjort i Hitra kommune for perioden 2009 – 2011 

4. Rammer for hjorteviltforvaltningen 
Siden 1990 har hjorteviltforvaltningen i Norge gjennomgått store endringer. Blant de viktigste er at 

kommuner og jaktrettshavere har fått betydelig mer ansvar for bestandsforvaltningen. Kommunene har 

fått myndighet etter viltloven. Rettighetshaverne har fått ansvar for den praktiske forvaltningen basert 

på planer og skal handle innenfor rammer satt av det offentlige. 

4.1. Lover og forskrifter 

4.1.1. Naturmangfoldloven  

Lov om naturens mangfold (Naturmangfoldloven) fra 2009 setter, sammen med Lov om jakt og fangst  

av vilt (Viltloven), rammen for forvaltning av hjortevilt i Norge  

§ 1. Naturmangfoldlovens formål: 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 

og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 

grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 

grunnlag for samisk kultur.  (Kilde: dirnat.no) 

4.1.2. Viltloven og tilhørende forskrifter 

Viltloven omfatter alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Til loven er det 

utarbeidet forskrifter som blant annet klargjør rolle- og oppgavefordelingen i hjorteviltforvaltningen. 
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Formålsbestemmelsen i viltloven, «Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med 

naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares», danner sammen med 

forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven (§§ 4–14) en solid basis og rettesnor for forvaltningen. 

Loven gir spesifikke regler om forvaltning av hjortevilt og den regulerer utøvelsen av jakt og fangst av 

disse artene (Forskrift om utøvelse av jakt og fangst).  Hovedprinsippet er at jakt og fangst skal utøves 

på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser, og slik at det ikke oppstår fare for mennesker 

eller husdyr eller skade på eiendom. 

I tillegg gir loven blant annet regler om retten til jakt og fangst, organisering av jaktområder, 

forfølgingsrett etter skadet vilt, minsteareal, opplysningsplikt for jaktutbytte, bruk av hund under jakt 

og bestemmelser om jegerprøve og jegeravgift. 

4.1.2.1. Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) 

Ref: M-478  I  2016: Forskrift om forvaltning av hjortevilt -  med kommentarer 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og 

leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig 

forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. 

Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjorteviltet ikke forårsaker 

uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. 

Forskriften skal bidra til at forvaltningen av disse artene ikke reduserer naturens produktivitet og 

mangfold. Alle disse artene er bidrag til naturens mangfold når de opptrer i bestandsstørrelser som er 

tilpasset sine respektive leveområder. Det er viktig at forskriften brukes sammen med andre 

virkemidler for å oppnå dette.  

Hjorteviltforskriften gir kommunene mulighet til å være en synlig og aktiv aktør i forvaltningen av elg, 

hjort og rådyr i sitt område. De har en viktig rolle i samfunnsdialogen, eksempelvis gjennom 

utarbeidelse av kommunale mål. 

Jaktrettshaverne har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De har også et 

betydelig ansvar for bestandsplanleggingen gjennom utarbeidelse og gjennomføring av 

avskytingsplaner, og ikke minst koordinering med tilgrensende vald. 

Den lokale forankringen skal sikre at lokale samfunnsinteresser som næring, rekreasjon, samferdsel og 

liknende blir lagt vekt på. Hensynet til biologisk mangfold og skogproduksjon/skogforyngelse er 

særlig aktuelt å vurdere i forhold til overbeiting. Både rådyr, hjort og elg er i stand til å påvirke 

vegetasjonen betydelig. Farer og ulemper i trafikken forårsaket av hjortevilt og skader på jordbruk er 

andre områder som viltforvaltningen i samarbeid med andre sektorer må ta hensyn til. 

4.1.2.2. Forskrifter om jakt- og fangsttider  

 ’Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 

2017 til og med 31. mars 2022’ trådde i kraft 1. april 2017. 

For hjortevilt er det ingen endringer i jakttider sammenlignet med forrige periode.  

Jakttider for perioden 2018 – 2022: 

Hjort:   01.09 – 23.12 

Rådyr:   25.09 – 23.12 

Voksen rådyrbukk: 10.08 – 23.12 

Fylkeskommunen vil fortsatt ha hjemmel etter forskriftens § 10 til å innskrenke jakttiden for hjort 

dersom konfliktnivået i forhold til andre brukere av utmarka blir for stort. 
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4.1.3. Forskrift om kommunalt viltfond  

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort (FOR-2011-05-

15-537) i kraft fra 1. juni 2011 gir føringer for kommunens adgang til å kreve inn fellingsavgifter for 

elg og hjort samt bruken av viltfondsmidler.  

Avgiftens øvre ramme blir hvert år fastsatt i statsbudsjettet. Innenfor denne rammen kan kommunen 

gjennom ordinær budsjettprosess fastsette hvor stor fellingsavgiften skal være lokalt. 

I henhold til forskriften skal kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort kreve inn 

fellingsavgifter og etablere et kommunalt viltfond. Som inntekter til viltfondet skal regnes:  

 Offentlig fellingsavgift for hjort fastsatt av kommunen. 

 Tilskudd fra det statlige viltfond  

 Fondets årlige avkastning  

4.2. Offentlig hjorteviltforvaltning 

4.2.1. Forvaltningsnivå 

Klima- og miljødepartementet 

Klima- og miljødepartementet (KLD) har som politisk organ ansvaret for regjeringens 

miljøpolitikk.  

Miljødirektoratet 

Miljødirektoratet har, sammen med Klima- og miljødepartementet, det overordnede ansvaret for 

forvaltning og arbeid knytta til utformingen av regelverket innen forvaltningen av fisk, viltressurser og 

utøvelsen av jakt, fiske og fangst.  

Elg, hjort, villrein og rådyr er de fire artene av hjortevilt som naturlig hører hjemme i Norge. 

Bestandene overvåkes og reguleres gjennom jakt. Miljødirektoratet har ansvar for å lage forskrifter og 

veilede i henhold til disse. 

Fylkeskommunen  

Fylkeskommunen (FK) har regionalt ansvar for hjorteviltforvaltningen. Dette går ut på å være veileder 

og koordinator for kommunene i saker som angår elg, hjort og rådyr. FK skal blant annet bistå og gi 

råd i saker relatert til hjorteviltforvaltning. Videre skal FK påse at kommuner samarbeider om 

hjorteviltforvaltninga der det er nødvendig å ivareta bestands- eller samfunnsmessige hensyn på et 

regionalt nivå. FK har også en viktig rolle som regional planmyndighet, og er blant annet ansvarlig for 

utarbeiding og oppfølging av regionale planer etter plan- og bygningsloven for de ti fastsatte nasjonale 

villreinområdene. 

Fylkesmann 

Fylkesmannens rolle i hjorteviltforvaltningen er å være rettsikkerhetsinstans og veileder i tilknytning 

til klagebehandling av kommunale vedtak.  

Kommunen 

Kommunen har ulike roller i den lokale hjorteviltforvaltningen. Det er roller som myndighetsutøver, 

tjenesteyter, arealplanmyndighet og lokalpolitisk styringsorgan.  Kommunen har 

avgjørelsesmyndighet i hjorteviltforvaltningen og er den viktigste samarbeidspartneren for 

rettighetshaversiden. 

For å sikre en god hjorteviltforvaltning er det nødvendig at kommunen legger klare føringer for en god 

administrativ organisering av på alle plan.  

Kommunen skal: 

 Vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av hjortevilt 
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 Arbeide for å sikre bærekraftige hjorteviltbestander som ikke forårsaker uakseptable ulemper 

på andre samfunnsinteresser 

 Fastsette forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr 

 Fastsette minsteareal 

 Godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner for elg, hjort og rådyr 

 Tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr 

 Ivareta jaktrettshavernes rettigheter 

 Forvalte viltfondet 

Andre viktige oppgaver er: 

 Se til at aktører innenfor utmarksforvaltningen etterlever lover, forskrifter, lokale mål, 

retningslinjer og forvaltningsplaner for hjortevilt. 

 Gi skadefellingstillatelser. 

 Håndtere fallvilt. 

 Veiledning og kommunikasjon ut mot utmarkslagene 

Som tjenesteprodusent skal kommunen bidra til å motivere private til å ta ansvar i 

hjorteviltforvaltningen, arbeide for kompetanseoppbygging og legge til rette for lokalt og regionalt 

samarbeide. En annen viktig oppgave som tjenesteyter kan være å bidra med støttefunksjon i 

rådgivende samarbeidsorgan. 

Som lokalpolitisk styringsorgan må kommunen ha et bredt perspektiv i hjorteviltforvaltningen, der 

lokale mål og rammer blir satt ut fra hensyn til viltet, næringsvirksomheten innenfor jaktsalg og 

interessene og behovet i ulike samfunnssektorer.  Her nevnes spesielt skog og innmark og omfanget av 

påkjørsler på vei. 

4.2.2. Regionalt samarbeid 

Fylkesmannen i Sør Trøndelag initierte i 1995 til regionsamarbeid. Hitra kommune er i dag medlem av 

hjorteviltregion 2. Hjorteviltregion 2 består av kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Orkdal og 

Snillfjord i Sør-Trøndelag og kommunene Aure, Halsa og Smøla i Møre og Romsdal. 

Formålsparagrafen i vedtektene for hjorteviltregion 2, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal (endret 

29.08.06) er:  

Hjorteviltregion 2 sin primære oppgave er å være et bindeledd mellom Rettighetshavernes og det 

offentliges forvaltning av artene elg, hjort og rådyr. I sitt arbeid skal hjorteviltregionen fremskaffe 

kunnskap om biologiske og forvaltningsmessige sider ved forvaltningen av elg, hjort og rådyr slik at 

avgjørelser til en hver tid kan fattes på et best mulig faglig grunnlag. 

4.3. Retningslinjer  

4.3.1. Adgang til jakt og minsteareal 

Ref.: ’Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort og 

rådyr, Hitra kommune, Sør-Trøndelag’ FOR-2015-05-21-534. Forskrift fastsatt av Hitra 

kommunestyre, gjeldene fra 21.05.2015.  

Adgang til jakt 

I henhold til § 5 i Hjorteviltforskriften er kommunen gitt myndighet til å åpne adgang til jakt på hjort, 

rådyr og elg i Hitra kommune.  

Det er åpnet for jakt på hjort og rådyr, men ikke for jakt på elg i Hitra kommune, ref. pkt 6.3.8. Mål 

for forvaltning av elg.  

Minsteareal 

Kommunen har fastsatt minstearealet for hjort og rådyr i forskrift, ref. Hjorteviltforskriften  

§ 6  Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr  
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4.3.4. Fellingsavgifter og viltfond 

Ref.: Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. FOR-2011-05-15-537 

Fellingsavgiften skal kreves inn for felte dyr etter at jakta er avsluttet på bakgrunn av rapportert 

fellingsresultat. Gjeldende fellingsavgifter står i kommunens gebyrregulativ, som vedtas hvert år.  

Fellingsavgift hjort 2018:   

Hjort, voksne:  Kr 325.- 

Hjort, kalv:  Kr 200.-   

Dagens fellingsavgifter gjelder inntil det foreligger momenter som tilsier at avgiften bør endres.  

Viltfondet 

Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i 

kommunen og fylkeskommunen 
Viltfondet kan brukes til å gi tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltningen, styrke kunnskapen om 

viltet, jaktorganisering, dekke utgifter i forbindelse med fallvilt-håndtering samt tiltak for å forebygge 

skade på landbruksnæring voldt av hjortevilt. Fondet kan ikke brukes til kommunal administrasjon av 

viltforvaltning, erstatte skader voldt av vilt eller til skuddpremier. 

Kommunale vedtekter for bruk av viltfondsmidler 

Vedtekter for kommunalt viltfond i Hitra kommune ble vedtatt i Hitra kommunestyre 05.09.2013, i 

sak 66/13. Sist endret i Formannskapet 10.06.2014. 

Tilbakeføring av fellingsavgift til utmarkslagene/valdene 

I henhold til vedtak i Hitra utmarksråd i 2010 blir det årlig satt av 35 000,- som skal betales tilbake til 

utmarkslagene og benyttes til drift av disse. Hvert lag mottar kr 1000,- i grunnsats. Resten, kr 24 000 -, 

blir fordelt etter hvor mye det enkelte driftsplanområde betalte i fellingsavgift i foregående år (prosent 

av innbetalt). 

4.3.5. Årskalender for lokal forvaltning av hjortevilt  

Årskalenderen angir tidsfrister for viktige gjøremål fra  Forskrift om forvaltning av 

Hjortevilt og beskriver hvem som står ansvarlig for tiltaket. 

 

Årskalender. tabell over frister:   

Paragraf Forvaltning av elg, hjort og rådyr Frist Hvem 

§ 6 Fremme forslag om nytt minsteareal 15. januar Parter med interesse 

§ 6 Fastsettelse av forskrift om minsteareal 15. mars Kommunen 

Veileder  

§ 33 

Rapportering av fallvilt til SSB via 

Hjorteviltregisteret 

31. mars Kommunen 

 

§ 11 Trekke eiendom ut av godkjent eller omsøkt vald 1. april Jaktrettshaver  

§ 16 Trekke tilbake valdgodkjenning* 1.april Kommunen  

§ 14 Trekke et vald ut av godkjent 

bestandsplanområde 

1. april Valdansvarlig 

§ 14 Trekke tilbake godkjenning av 

bestandsplanområde 

1. april Kommunen  

§ 16 Trekke tilbake godkjenning av bestandsplan 1. april Kommunen  

Veileder § 20 Tilbaketrekking av kvotefri jakt på rådyr 1.april Kommunen  

§ 10 Søke om godkjenning av vald 1. mai Valdansvarlig  
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§ 11 Melde endringer i valdet til kommunen 1. mai Valdansvarlig  

§ 13 Søke om godkjenning av bestandsplanområde 1. mai Bestandsplanområdets 

representant  

§ 14 Melde endringer i bestandsplanområdet til 

kommunen 

1. mai 

 

Bestandsplanområdets 

representant  

§ 15 Søke om godkjenning eller endring av 

bestandsplan 

1. mai 

 

Bestandsplanområdets 

representant eller 

valdansvarlig  

§ 20 Søke om kvotefri jakt på rådyr 1. mai 

 

Bestandsplanområdets 

representant eller 

valdansvarlig  

§ 11 Behandle søknad om vald  15. juni Kommunen 

§ 14 Behandle søknad om bestandsplanområde 15. juni Kommunen  

§ 16 Behandle søknad om bestandsplan for hjort 15. juni Kommunen  

Veileder § 20 Behandle søknad om kvotefri rådyrjakt 15. juni Kommunen  

§ 18 og  § 20 Utsending av fellingstillatelse på hjort og rådyr 15. juni Kommunen  

§ 32 Rapportere fellingsresultat til kommunen  

 

14 dager 

etter endt 

jakttid 

Valdansvarlig  

 

Veileder  

§ 32 

Rapportere av sett elg og sett hjort til kommunen 14 dager 

etter endt 

jakttid 

Jaktleder/ valdansvarlig  

 

§ 32 Rapportere fellingsresultat til SSB via 

Hjorteviltreg.  

30 dager 

etter endt 

jakttid 

Kommunen  

 

Veileder  

§ 32 

Registrere sett elg og sett hjort i 

Hjorteviltregisteret   

30 dager 

etter endt 

jakttid 

Kommunen  

*Kommunen kan trekke tilbake valdgodkjenningen og kreve ny søknad også etter 1. april dersom det 

foreligger tvil som berører rettsforhold i valdet.  

4.4. Privat hjorteviltforvaltning – lokal organisering.  

Det er fortsatt mange uløste oppgaver og utfordringer i hjorteviltforvaltningen på Hitra. ’Strategi for 

forvaltning av hjortevilt’, (ref. DN-rapport 8-2009), trekker opp viktige linjer for hvordan den 

framtidige forvaltning av hjorteviltressursen skal utøves, og om hvilke aktører som er sentrale i 

arbeidet med forvaltningen på alle nivå. For å møte utfordringene er det behov for en god 

organisasjonsstruktur for hjortevilt- og utmarksforvaltningen. 

Figur 1. viser organisasjonsstrukturen for forvaltningen i Hitra kommune, med et klart skille mellom 

offentlig og privat forvaltning. 

Figuren viser en organisasjonsmodell som tar sikte på å styrke viltforvaltningen på Hitra, spesielt 

hjorteviltforvaltningen. Det gjøres bl.a. gjennom involvering av rettighetshaverne, og dialog mellom 

private rettighetshavere om kommunen.  

Kommunen har delegert en del arbeidsoppgaver til Hitra Utmarksråd. Med god organisering vil Hitra 

Utmarksråd være et verdifullt og avlastende fagorgan i utmarksforvaltningen. ’Forvaltningsplanen for 

hjort i Hitra Kommune’, vedtatt i 2009 la grunnlaget for en organisering av alle rettighetshavere i 

utmarkslag.  Utmarkslagene ble stort sett etablert i henhold til målsetningen, men kan utvikles 

ytterligere. 
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Figur 1: Organisasjonsstruktur for utmarksforvaltning i Hitra kommune 

 

Oppsummert: 

 Organisasjonsmodellen gir et klart skille mellom offentlig og privat forvaltning. 

 Modellen viser hvordan den private hjorteviltforvaltningen er fordelt fra grunneier via 

utmarkslag til utmarksråd. 

 Tydeliggjør kommunens overordnete ansvar og rolle i forvaltningsspørsmål. 

 Hitra Utmarksråd har et klart ansvar som rådgivningsorgan for kommunen, samt å være en 

interesse- og samarbeidsorganisasjon for rettighetshavere og utmarkslag.    

4.4.1. Utmarkslag 

Sammenslutninger av grunneiere med interesser og arbeidsoppgaver innen naturressursforvaltning har 

mange navn. (Se vedlegg 1. Definisjoner). Selv om det kan være forskjeller i innhold mellom 

grunneierlag og utmarkslag, velger vi denne sammenheng å bruke begrepet utmarkslag. Begrepet vald 

er primært knyttet til viltforvaltning som egen juridisk og økonomisk enhet, med definerte 

arbeidsoppgaver og virkemidler innen rammen av offentlig forvaltning. Et vald er det geografiske 

området som kommunen godkjenner for jakt på arter av hjortevilt. Utmarkslaget er en 

medlemsorganisasjon som utarbeider driftsplaner, bestandsplaner og avskytningsplaner.  

En av de viktigst årsakene til at det har vært omfattende etablering av utmarkslag i Norge, er naturlig 

nok eiendomsstrukturen med mange små eiendommer som hver for seg vanskeliggjør god forvaltning 

og utnytting av hjorteviltbestanden. 

Utmarkslaget kan ha flere roller, avhengig av hvilke behov medlemmene har. Laget bør som et 

minimum ha ansvar for den biologiske forvaltningen av hjorteviltet gjennom å utarbeide og 

implementere bestandsplaner. Laget bør også være et talerør for medlemmene mot det offentlige.  

Valdansvarlig representant og jaktleder 

Der utmarkslagets areal er godkjent av kommunen som et vald, er det naturlig at lederen for laget har 

oppgaven som valdansvarlig representant. Vervet og ansvaret er definert i § 9 i Forskrift om 

forvaltning av hjortevilt.  

Jaktrettshaverne skal oppnevne en valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet 

overfor kommunen. 
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Valdansvarlig representant skal være jaktrettshavernes kontaktperson overfor myndighetene i 

saker som angår valdet, eksempelvis utsending av fellingstillatelse, rapportering av 

fellingsresultat og andre pålegg fra forvaltningsmyndighetene.   

Plikten til å oppnevne og innrapportere en jaktleder er forskriftsfestet i forskrift 16. mai 2012 om 

utøvelse av jakt, felling og fangst.  Jaktlederens navn skal meldes inn til valdansvarlig representant 

som videreformidler denne informasjonene til kommunene. 

Det skal utpekes jaktleder når to eller flere jegere jakter sammen i hele eller deler av jaktperioden. 

Jaktleder behøver ikke fysisk delta i jakta hver dag, men vedkommende må ha oversikt over hvem 

som jakter. Hensikten er at kommunen skal ha en person å forholde seg til for å formidle og motta 

informasjon. Forskriften setter imidlertid ikke satt noe krav til det ansvar og den myndighet som 

jaktleder har. 

4.4.2. Etablering av vald og lagsamarbeid 

For å lykkes med planbasert hjorteviltforvaltning, må det legges et organisatorisk fundament. Lag må 

organiseres og tilhørende vald godkjennes. 

I en prosess som tar sikte på å etablere formalisert samarbeide gjennom utmarkslag som dekker et 

større område eller vald, vil man møte utfordringer både av faglig, praktisk og sosiologisk karakter. 

Følgelig er det viktig med vedtekter som regulerer arbeid og ansvarsfordeling i laget/valdet. 

Gjennom innmeldingserklæringen aksepterer medlemmene at vedtektene er styrende for arbeid og 

beslutninger i utmarkslaget/valdet. Det gjelder også ansvar for hjorteviltforvaltningen. Konkrete 

arbeidsoppgaver blir blant annet inndeling av valdet i jaktfelt, utarbeide bestandsplaner og fordele 

fellingskvoter på jaktfelt.  Ofte vil det være aktuelt å lage praktiske kjøreregler, for eksempel for  

håndtering av skadedyr, fallvilt, ettersøk, feilfellinger, kontroll og rapportering. Klare regler vil 

forebygge konflikter og lette arbeidet med å administrere laget. 

Bruk av tvang 
Når det gjelder tvangsorganisering av privat samarbeid ved å nekte tildeling av fellingstillatelse til små 

vald, har Stortinget tidligere gått imot dette. I Odelstingsproposisjon nr 52 (1982–83) står det følgene: 

”Loven hviler også på det prinsipp at den grunneier som disponerer et sammenhengende minsteareal 

har krav på fellingstillatelse”. Derimot kan tvangsorganisering gjennomføres som bruksordning etter 

loven om jordskifte. 

 Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) Kap VIII Sammenslåing av eiendommer til felles viltområde:  

§ 37 Sammenslåing til felles viltområde. For å fremme en forsvarlig og rasjonell 

viltforvaltning skal viltorganene ved opplysning og tilrettelegging arbeide for organisering av 

utmarksarealer til felles viltområde. Dersom kommunen finner at flere eiendommer bør slås 

sammen til felles viltområde, skal de jaktberettigede innkalles til fellesmøte der kommunen i 

samsvar med regler fastsatt av departementet søker å oppnå en frivillig avtale om 

sammenslåing. Oppnås ikke enighet etter annet ledd, kan et flertall av de jaktberettigede hvis 

grunn etter kommunens skjønn representerer en overvekt i jaktlig henseende, med bindende 

virkning for de øvrige, beslutte at eiendommen skal slås sammen til et felles viltområde. 

Kommunale krav og føringer til drift og organisering av vald/utmarkslag 

For å sikre at rettighetshaverne kan ivareta sitt ansvar for hjorteviltforvaltningen har Hitra kommune 

lagt kommunale føringer for organisering og drift av vald/utmarkslag.  

Jaktrettshaverne er tillagt et vesentlig ansvar for hjorteviltforvaltningen i kommunen. De har ansvaret 

for bestandsplanleggingen med årlig avskytningsplan og andre forvaltningstiltak i valdet, og for 

organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. Det er derfor nødvendig å sikre at rettighetshavernes 

er organisert og at deres organisasjoner fungere godt i henhold til kommunale føringer, mål og 

retningslinjer. 
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4.4.3. Hitra Utmarksråd 

Hitra Utmarksråd ble stiftet 25.03.99 som en interesseorganisasjon for rettighetshaverne og noen av 

rettighetshavernes fagorganisasjoner. 

Hitra Utmarksråd er i dag et rådgivende samarbeidsorgan for rettighetshaverne og kommunen, 

bestående av lederne, eller det lagsmedlem lagene bemyndiger fra hvert av de lokale 

utmarkslag/grunneierlag, i Hitra.  De styrende organer er styret, årsmøtet og medlemsmøtet. 

Hitra Utmarksråd  

Formål:  Fremme god forvaltning av utmarksressursene på Hitra. 

Hva: Rådgivende samarbeidsorgan for rettighetshaverne og kommunen 

Hvordan: Utmarksrådet arbeider i henhold til lovverk, kommunale planer, samarbeidsavtaler, 

egne vedtekter og retningslinjer. 

Medlemmer: Godkjente vald på Hitra 

Styret:  5 medlemmer + sekretær fra kommunen. 

Styret velges av medlemmene på årsmøtet i Hitra Utmarksråd etter innstilling fra 

valgkomitéen.  

Arbeidsoppgavene bestemmes av det til enhver tid sittende styret innenfor rammene av vedtektene og 

samarbeidsavtalen med Hitra kommune:   

Arbeidsoppgaver: 

 Å ivareta grunneiernes og jaktretthavernes interesser  

 Å være et forum der ideer, spørsmål, problemer og samarbeidsoppgaver knyttet til 

utmarksforvaltning som berører utmarkslagene eller rettighetshavere kan diskuteres og følges 

opp med gode løsninger. 

 Å arbeide for at hjorteviltstammene får den ønskede utviklingen. 

 Å være et rådgivende organ for Hitra kommune i alle utmarksspørsmål, herunder å bidra til 

utarbeiding, oppfølging og rullering av kommunens forvaltningsplaner for hjortevilt.  

 Bidra til en tidsmessig og tjenlig organisering av rettighetshaverne i utmarkslag. 

 Arbeide for å utvikle og harmonisere vedtekter, retningslinjer og instrukser for administrasjon 

og drift av utmarkslagene. 

 Arbeide for standardisering av gode rutiner og praksis for rapportering til offentlig 

myndigheter.  

 Være en rettleder for planmessige og tidsaktuelle vilttiltak for å øke jaktutbyttet og den 

økonomiske avkastningen av jaktrettene i kommunen og for å få en mere ens praksis lagene 

imellom. 

Avtale med Hitra kommune  

Hitra kommune og Hitra Utmarksråd inngikk 2. juni 2009 en avtale ’Vedrørende forvaltning av 

hjortevilt i Hitra kommune’. Avtalen ble i 2015 fornyet og utvidet til avtale ’Vedrørende forvaltning 

av utmarksressurser i Hitra Kommune’ gjeldene fra 10.06.2015. 

 Avtalen beskriver arbeidsoppgavene til Utmarksrådet, den godkjennes av kommunen og 

utgjør Utmarksrådets mandat. 

 Hitra Utmarksråd skal først og fremst være et rådgivende organ og en samarbeidspartner innen 

viltforvaltningen og saker som berører utmark/innmark i Hitra kommune. Dette innebærer at 
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Hitra Utmarksråd vurderer saker som omhandler forvaltning av hjortevilt, og gir innstilling til 

kommunale vedtak. 

 Avtalen inneholder en oversikt over oppgaver som tillegges Utmarksrådet.  

Nye krav, oppgaver og forventninger. 

For å møte nye krav og forventninger knyttet til forvaltningen av hjorteviltet og sikre at lokale 

samfunnsinteresser som næring, rekreasjon, samferdsel og liknende blir lagt vekt på (ref. bl.a. DN-

rapport 8-2009), må kommunen og rettighetshaverne initiere endringer både i oppgaver og 

sammensetning av Hitra Utmarksråd. Målet må være å utforme en tidsmessig, stabil og forutsigbar 

organisasjon med klart definerte roller og oppgaver i samsvar med nye krav og forventninger.  

En endring av Utmarksrådet, fra å være en interesseorganisasjon for rettighetshaverne til å være et 

bredere sammensatt utvalg vil kunne bidra til økt oppslutning og forståelsen for en god 

hjorteviltforvaltning i samfunnet.  Det vil også gi et bedre grunnlag for å påta seg andre oppgaver i 

tilknyttning til utmarksforvaltningen og være et rådgivende utvalg både for kommunen, 

rettighetshaverne og andre interessenter En slik endring vil møte målene for Mål for administrativ 

forvaltningsstruktur (Ref. pkt 6.3.2.). 

4.5. Bestandsplanbasert forvaltning 

En av intensjonene med lokal forvaltning er at hjorteforvaltningen skal være basert på bestandsplaner 

som er utarbeidet av rettighetshaverne i samarbeide med lokale myndigheter og berørte 

organisasjoner.  Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet)  har med utgangspunkt i 

politiske føringer om å styrke ansvaret til kommuner og rettighetshavere definert følgende 

retningslinjer: 

 Kommunen er etablert som offentlig forvaltningsorgan i vilt- og fiskeforvaltningen. 

 Rettighetshaverne har et praktisk og finansielt ansvar for forvaltningen av vilt- og 

fiskeressursene som står i forhold til deres eksklusive rettigheter og økonomiske interesser. 

Rettighetshaverne skal organisere seg i fellesorganer for vilt- og fiskeområder og gå sammen 

om en felles forvaltning av ressursene i henhold til driftsplaner.  

4.5.1. Bestandsplaner – innhold og planprosess 

Ref: §15 Krav til bestandsplan for elg og hjort 

Bruk av bestandsplan skal være hovedregelen ved forvaltning av elg og hjort.  En bestandsplan tar for 

seg hvordan et utmarkslag vil forme og skjøtte hjorteviltbestanden i planperioden. I Hitra kommune er 

det et mål at all jakt etter hjort og rådyr skal organiseres og foregå i henhold til godkjente 

bestandsplaner for hjort og rådyr. Bestandsplan skal som minimum inneholde mål for 

bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i hele planperioden, gjerne kalt en 

avskytingsplan. 

Utmarkslaget må handle innenfor rammer som er gitt av stat og kommune – og ikke minst premisser 

knyttet til hjorteviltets biologi. Kommunen  definerer klare mål og rammer for hjorteviltforvaltningen 

som Utmarkslag og private rettighetshavere må forholde seg til. Dette  letter planarbeidet og den 

senere kommunale godkjenningsprosessen. 

4.5.2. Virkemidler og suksesskriterier for planbasert forvaltning 

En privat hjorteforvaltning som skal funksjonere godt, krever organisasjoner som er formaliserte og 

demokratiske, og som har myndighet til å treffe flertallsbeslutninger. 

God organisering i hjorteviltforvaltning handler ikke bare om at samarbeid må fungere internt i laget. 

Like viktig er det å etablere et samarbeide mellom flere lag over et tilstrekkelig stort geografisk 
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område. Uten samarbeid hvor det blir skapt mest mulig lik virkelighetsoppfatning, og der man drøfter 

felles mål og tiltak, kan det være fare for at hjorteforvaltningen ikke lykkes.  

Kunnskapsutveksling er viktig i viltforvaltningen. Kommunen må etablere rutiner som sikrer flyt av 

kunnskap, biologiske data og annen informasjon mellom utmarkslagene og andre aktører i 

forvaltningen. Utmarkslagene selv har også en viktig informasjonsoppgave med å formidle kunnskap 

til sine medlemmer. 

Roller og ansvar må klargjøres. Det beste er å utvikle dette i felles møter. Man må se den lokale 

hjorteforvaltningen i sammenheng med politiske føringer og endringer i lover og forskrifter. 

Kommunen må se sin rolle som tjenesteprodusent, men den skal også være premissleverandør og 

ivareta et helhetsansvar ved å se ulike samfunnsinteresser i sammenheng.   

4.5.3. Avvik fra bestandsplanene 

Bestands- og avskytningsplanen er en bindende avtale mellom utmarkslaget og kommunen. Ved 

planperiodens slutt skal avvik i planen, og eventuelt årsak rapporteres til kommunen. Dersom det 

oppstår vesentlig avvik i alders- og kjønnssammensetning i uttaket i forhold til det planlagte, og/eller 

det oppstår endringer i planens forutsetninger, kan kommunen trekke planens godkjenning tilbake, 

pålegge justeringer, eventuelt ikke godkjenne ny plan. Beskatningshistorikk må vurderes i forbindelse 

med godkjenning av bestandsplan.  

4.5.5. Evaluering og rullering av planperioder 

En sluttført bestandsplan skal evalueres med tanke på resultat og måloppnåelse, både på valdnivå og 

for kommunen som helhet. Evaluering på valdnivå er et ansvar for valdet/utmarkslaget, og et viktig 

grunnlag for målsetting og tiltak i neste planperiode. Hitra Utmarksråd koordinerer 

evalueringsprosessen mellom vald og ser til at evalueringskriteriene er mest mulig faktaorientert, 

samordnet og relevante, og slik sett bidrar til faglig samarbeid over valdgrenser.  

Det enkelte vald/utmarkslag og ikke minst Hitra Utmarksråd har avgjørende og viktige funksjoner når 

det gjelder informasjonsflyt og kunnskapsinnhenting til bruk i kommunal planlegging og 

forvaltningsstrategi. De samme instanser står også helt sentralt når det gjelder gjennomføring av 

koordinerte forvaltningstiltak som bestandsplaner. Bidragene fra vald/utmarkslag kan ha avgjørende 

betydning for vurderinger i Hitra Utmarksråd og beslutningsgrunnlaget i kommunen. 

Faktabasert evaluering forutsetter at det ved starten av planperioden ble iverksatt tiltak for å samle 

biologisk materiale, detaljert jaktstatistikk og annen informasjon om bestandsutviklingen. Bare slik 

kan en dokumentere effekter av forvaltningstiltak i planperioden i forhold til lokale og kommunale 

målsetninger. 

Erfaring tyder på at rullerende bestandsplanperioder på tre år er passende både for hjort og rådyr. For 

hjorten innebærer det om lag en 50 % turnover i bestanden, noe mer for rådyret. Tiltak i 

hjorteforvaltningen på Hitra i planperiodene fra 2009 til i dag har vist målbar effekt. Tre år 

representerer trolig et passende intervall for justeringer i videre målsettinger og tiltak, og da slik at en 

unngår store svingninger i bestandsutviklingen. 

4.6. Håndtering av fallvilt, skadet eller sykt vilt utenfor ordinær jakttid og ettersøk av skadet 

vilt.  

Av dyreetiske hensyn kan det oppstå behov for å avlive vilt som er skadet utenom ordinær jakttid og 

kommunen har ansvar for ettersøk etter sykt eller skadet storvilt. 

Dyr skal ikke utsettes for unødige lidelser. Prinsippene i dyrevelferdslovene ligger til grunn for all 

avliving av vilt. Det kan være vanskelig å avgjøre om et dyr er sykt eller skadet, men hvis det er sterkt 

svekket vil dette normalt kunne konstateres relativt rasket. Selv om dyret er alvorlig sykt eller skadet, 

er det viktig av avvlivingen foregår på en human måte. 



Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune   

Mål og retningslinjer hjortevilt, rev. 2018 Side 16 av 31     05.06.2018 
  

Eksempler på situasjoner hvor det kan være nødvendig å ta ut dyr utenom ordinær jakttid: 

 Viltet er påført skade under jakt uten at man har greid å avvlive dyret 

 Dyr som er påkjørt 

 Syke dyr 

4.6.1 Kommunens oppgaver knyttet til fallvilt og skrantesyke  

Alle kommuner skal melde fra eller teste døde hjortevilt for skrantesyke 

Alle fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein som er ett år eller eldre skal testes for skrantesyke. Fallvilt 

er dyr som er påkjørt, er funnet død i naturen eller som er avlivet utenom ordinær jakt. 

Dyr testes for skrantesyke ved at en hjerneprøve sendes til Vetrinærinstituttet for undersøkelse. 

Kommunen og kommunalt ansatt ettersøkspersonell er derfor pålagt å varsle lokalt Mattilsyn om alle 

fallvilt av hjortevilt som er eldre enn 12 måneder. Hensikten er at det skal tas prøver av dyret. 

 Varslingsplikt for fallvilt og skrantesyke er beskrevet i forskrift om midlertidige tiltak for å 

begrense spredning av CWD § 8.  

 

 

Figur 2: Viser antall fallviltregistreringer i Hitra kommune fra 2006 til og med 2017.   

 

Figur 3: Viser antall fallviltregistreringer for hjort i Hitra kommune i perioden 2006-2017. 
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Figur 4: Viser antall fallviltregistreringer for rådyr i Hitra kommune i perioden 2006-2017 

 

Som figur 2-4 viser så har Hitra kommune et stort antall fallviltregistreringer hvert år. De aller fleste 

av disse registreringene kommer av kollisjon mellom hjortevilt og motorkjøretøy. Hitra kommune 

hadde ved utgangen av 2014 underskrevet arbeidsavtale med 10 fallviltkontakter. Samtlige av disse 

hadde godkjent ettersøkshund da avtalen ble underskrevet. Fallviltkontaktene er geografisk delt utover 

kommunen for å kunne være på plass så tidlig som mulig når en situasjon oppstår. Fra januar 2011 ble 

det opprettet kun et telefonnummer for å komme i kontakt med fallviltgruppen i kommunen. Fra dette 

nummeret kan man bli satt videre til den fallviltkontakten som er nærmest stedet der hendelsen oppsto. 

Denne ordningen har fungert tilfredsstillende og bør videreføres.  

Alle fallvilthendelser blir registrert i hjorteviltregisteret. Dette gjelder også dyr som ikke blir funnet 

eller friskmeldt. Alle fallviltkontaktene har tilgang til dette registeret og registrerer selv hendelser. 

Dette er med på å forenkle det kommunale arbeidet. Arbeidet blir lønnet etter satser beskrevet i 

arbeidsavtalen. Utgiftene dekkes over det kommunale viltfondet. Det skal avholdes 1 til 2 fallviltmøter 

i året der man evaluerer ordningen og eventuelt iverksetter nye tiltak.  

 

4.7. Indikatorer i hjorteviltforvaltningen, kunnskapsgrunnlaget 

Hjorteviltforvaltningen skal være kunnskapsbasert. I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring 

av bestandsplaner i privat regi er det derfor en forutsetning at de mål og virkemidler som utformes, er 

basert på eksisterende kunnskap. Dette gjelder både kunnskap om hjorteviltbestandene, leveområdet 

og hvordan hjorteviltet påvirker andre samfunnsinteresser lokalt. 

Noen av dagens viktigste kunnskapskilder i forbindelse med planlegging av bestands-utvikling er: 

 Fellingsstatistikk 

 Bestandsstruktur (kjønns- og aldersfordeling) 

 Tilvekstrater 

 Slaktevekter 

 Kjeveanalyser/aldersbestemmelse + annet biologisk materiale (livmor) 

 ’Sett hjort’ registreringer 

 Vårtellinger av hjort 

 Statistikk, irregulær avgang 

 Merkeprosjekter hjort 

 

Ingen av kildene gir eksakt informasjon om hvor stor hjorteviltbestandene er, men kan gi informasjon 

om hvordan bestandene og andre forhold endrer seg over tid. 
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5. Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune 
Under de enkelte avsnitt med mål for hjorteviltforvaltningen på Hitra er det inkluderte noen forslag til 

tiltak. Endelig liste med ”Tiltak” for å nå målene må utarbeides og oppdateres av de ansvarlige 

aktørene for hjorteviltforvaltningen: Hitra Kommune, Hitra Utmarksråd og de enkelte 

vald/utmarkslag.  

5.1. Sentralt fastsatte hovedmål 

I Direktoratet for naturforvaltnings handlingsplan for hjorteviltforvaltning mot år 2000 var det fastlagt 

en del overordnede mål: 

 Bestanden av elg, hjort og villrein skal stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes 

som bærekraftig, både i forhold til bestandenes kvalitet og i forhold til virksomheten i andre 

samfunnssektorer. 

 Hjorteviltbestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og opprettholde sin 

naturlige genetiske variasjon. 

 Hjorteviltbestanden skal ikke representere en trussel mot biologisk mangfold. 

 Hjorteviltbestanden skal gi mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn økonomisk og 

rekreasjonsmessig utnytting. 

 Forvaltningen av leveområdene gjennom annen arealbruk skal sikre hjorteviltets krav til kvalitet 

og både lokal og regional funksjonalitet i et langsiktig tidsperspektiv. 

 Hjorteviltets helsetilstand skal opprettholdes på et høyt nivå. 

 Det skal tilrettelegges for en effektiv beskatning av høy kvalitet, som både gir et godt tilbud av 

hjorteviltjakt til befolkningen, og som minimaliserer konfliktene med andre brukere av 

jaktområdene. 

Målene er fortsatt gyldige. Det er kun kommet til én justering, og den er knyttet til hjorteviltets 

helseaspekt: 

 Forvaltningen skal bidra til å sikre god velferd og helse hos elg, hjort, rådyr og villrein.  

(Ref: DN Utredning 2009 -4: ’Moderne hjorteviltforvaltning med ny virkemiddelbruk mot 2015’). 

Selv om disse målene er generelle og kan være vanskelig å forholde seg til på lokalplan, så peker de på 

flere problemstillinger.  

Kommunens mål og delmål i forvaltningsplanen for hjort først vedtatt i 2009 tok sikte på å møte de 

sentralt fastsatte mål, og planen pekte på nødvendige virkemidler for å oppnå en bærekraftig 

forvaltning av hjortestammen på Hitra.  

Utviklingen etter 2008/09 viser at hjortestammen på Hitra nå forvaltes i samsvar med de sentralt 

fastsatte hovedmål. Kommunens rammeverk for hjorteviltforvaltning legger grunnlaget for at sentralt 

fastsatte mål oppfylles.   

5.2. Hovedmål for forvaltning av hjorteviltet på Hitra 

Forvaltningen av hjorteviltet skal skje i samsvar med de sentralt fastsatte hovedmål og de kommunale 

målsetninger for forvaltning av hjortevilt.  

Hovedmål for forvaltning av hjorteviltet på Hitra: 

Hjorteviltet på Hitra skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv ut fra hensyn til biologiske 

prosesser, naturmangfold, ressursgrunnlag, samfunns- og næringsinteresser. 

Gjennom aktiv forvaltning skal hjorteviltbestandenes struktur og størrelse bidra til å sikre vitale og 

produktive individer ut fra lokale forutsetninger. 
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5.3. Delmål 

5.3.1. Mål for bærekraftig forvaltning  

 Bestanden av hjort, rådyr og elg skal stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som 

bærekraftig, både i forhold til naturgrunnlaget, bestandenes kvalitet og i forhold til virksomheten i 

andre samfunnssektorer. 

 Forvaltningen av hjorteviltet skal være bestandsrettet, og for hjort og rådyr skal den være basert på 

godkjente 3-årige bestandsplaner. 

 Målsetninger for bestandsnivå og bestandsstruktur skal gjenspeiles i fellingsplaner. 

 Forvaltningen skal legge vekt på bevaring av det biologiske mangfoldet. 

5.3.2. Mål for administrativ forvaltningsstruktur 

For å fremme god hjorteviltforvaltning er det ønskelig og nødvendig at kommunen legger klare 

føringer for god administrativ organisering på alle nivå. Rettighetshavernes organisasjoner må fungere 

godt i henhold til kommunale føringer, mål og retningslinjer. For at rettighetshaverne på Hitra skal 

kunne ivareta sitt ansvar og være med å styre utviklingen i hjorteviltforvaltningen er det behov for 

samarbeid og tjenelige samarbeidsarenaer.   

Mål   
 En forsvarlig, tidsmessig, forutsigbar og langsiktig hjorteviltforvaltning som har bred 

samfunnsmessig legitimitet. 

 Klar og oversiktlig administrativ organisering av forvaltningen og med aktører som har definert 

ansvar og oppgaver.  

 Tydeliggjøre kommunens overordnete ansvar og rolle i forvaltningsspørsmål. 

 Styrket viltforvaltningen på Hitra, spesielt hjorteviltforvaltningen gjennom økt involvering av 

rettighetshaverne og andre relevante interessegrupper. 

 En god og framtidsrettet organisasjonsstruktur, - fra grunneiernivå til kommunale instanser.  

 Alle rettighetshavere organisert i aktive og veldrevne vald/utmarkslag. 

 Et forum for forpliktende samarbeid mellom utmarkslagene. 

 Et forum for samarbeid mellom kommunen, utmarkslagene og andre målgrupper.  

 En modell som etter behov vil kunne dekke forvaltning av flere typer utmarksressurser og 

samfunnsinteresser.  

5.3.3. Mål for valdorganisering  

Hjort  

Bruk av bestandsplan skal være hovedregelen ved forvaltning av hjort (Ref. Hjorteviltforskriften og 

5.3.1 Mål for bærekraftig forvaltning)) 

For å kunne gjennomføre en nødvendig, god og stammerettet forvaltning av hjortebestanden, er det en 

fordel med store vald. Vald eller bestandsplanområder som disponerer et tellende areal på minimum 

20 ganger minstearealet kan søke kommunen om godkjenning av en flerårig, maksimalt femårig, 

bestandsplan for elg og/eller hjort. (§15 Krav til bestandsplan for elg og hjort).  

  I 2008 var det 24 jaktvald som fikk fellingstillatelser for hjort. Størrelsen på valdene varierte fra 700 

dekar til 73 280 dekar. Av disse var det 13 vald med bestandsplaner. Vald uten bestandsplaner fikk 

tildelt dyr etter § 15 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever (2002), noe som var mindre 

effektivt for å nå målene for ønsket bestandsutvikling. Det betydde også en strammere tildeling med 

strafferettslige konsekvenser ved feilskyting. 
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I Forvaltningsplanen for hjort i Hitra Kommune 2009-2011, var målet en reduksjon fra 24 til 11 

hjortevald på Hitra innen 1. april 2009. Resultatet ble 11 hjortevald hvor alle arbeidet etter godkjente 

bestandsplaner. I tillegg var det 3 små vald uten bestandsplaner, de fikk årlig tildeling av 

fellingstillatelser i henhold til § 15 fra kommunen. I 2012 ble i det som var Kvenvær kommune, 3 vald 

slått sammen og Hitra fikk en god valdstruktur bestående av 9 store vald med godkjente bestands- og 

avskytningsplaner. 

Dagens valdstruktur gir et godt grunnlag for å ta hensyn til lokale forhold for å sikre en fornuftig 

forvaltning og avskytning. Men det er fortsatt rom for forbedringer gjennom bedre organisering, en 

reduksjon av antall vald og en optimalisering av valdgrensene. Med få og store vald har en større 

fleksibilitet i forvaltningen og fellingsprosenten blir erfaringsmessig høyere. Store jaktvald kan deles 

inn i mindre jaktfelt. Alle som jakter innenfor de ulike jaktfeltene må forholde seg til det interne 

regelverk satt av valdet. En slik organisering gir også muligheter for å utvikle bytte- og 

overgangsordninger mellom jaktfeltene innenfor valdet. En har fleksibilitet i forhold til 

eiendomsgrenser, og en kan i større grad jakte og felle dyra der de har tilhold innenfor valdet. 

For å styre bestandsutviklingen er det generelt viktig å opprettholde en høg fellingsprosent, og godt 

samsvar mellom tildelte og felte dyr. Men målet om en høy fellings-prosent må til en hver tid 

balanseres mot de andre forvaltningsmålene.  

Rådyr 

I 2011 var det 31 rådyrvald på Hitra. 11 av valdene med sammenfallende grenser med eksisterende 

hjortevald hadde fri tildeling av rådyr. I tillegg var det 20 små vald som ikke er organisert innenfor 

eksisterende vald/utmarkslag, disse fikk fellingstillatelser tildelt direkte fra kommunen. 80 % av 

rådyrene ble i 2011 felt innenfor vald med fri tildeling (266 dyr) og 20 % (65 dyr) ble felt på 

’småvaldene’.  I 2014 var det 7 rådyrvald på Hitra med direkte tildeling fra kommunen. 99,6 % av 

rådyrene ble felt innenfor vald med fri tildeling (281 stk.), mens 0,4 % (1 dyr) ble felt i et vald utenfor 

bestandsplanområde. Det er også mangel på rapportering blant flere av de små valdene, hvilket kan 

tyde på liten interesse for jakta. Det bør likevel være en viktig oppgave å få de siste småvaldene med i 

organiserte lag. 

Tabell 6. Antall rådyrvald og antall felt rådyr i Hitra kommune i perioden 2007 – 2017.   

År Antall rådyrvald Felte rådyr 

2007 41 694 

2008 44 612 

2009 36 564 

2010 36 454 

2011 31 331 

2012 15 292 

2013 14 325 

2014 13 282 

2015 13 272 

2016 13 307 

2017 13 323 

 

2017 *): 13 vald tildelt fellingstillatelser, 9 vald leverte fellingsrapport, i 8 vald ble det felt rådyr, 

rapport manglet fra 5 lag. I 2017 ble alle dyrene felt innenfor vald med fri tildeling fra kommunen. 
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Mål for valdorganisering 

 Hitra skal ha en best mulig valdorganisering i forhold til hjorteviltets levemønster og arealbruk.  

 Forvaltningen av alt hjortevilt i Hitra kommune skal organiseres gjennom godkjente 

vald/utmarkslag. 

 Godkjente vald må møte kommunens krav og føringer til organisering og drift.  

 Arealene innen det enkelte utmarkslag defineres som et felles jaktvald for alle hjorteviltartene. 

 All forvaltning av hjort og rådyr på Hitra skal være planbasert, og godkjenning av bestandsplanene 

skal være knyttet til kravet om god valdstruktur. 

 Rettighetshaverne har et aktivt engasjement knyttet til å vedta, gjennomføre og følge opp planene i 

samarbeid med lokale myndigheter og aktører. 

 Forenkle kommunens administrative arbeid med hjorteviltforvaltningen. 

 Styrke grunneiernivåets reelle medvirkning og beslutningsmuligheter.  

Tiltak 

 Optimalisere areal og arrondering av vald. 

 Organisere alle rådyrvaldene innenfor eksisterende vald- og utmarkslagsstruktur. 

 Utarbeide forslag til kommunale krav og føringer for organisering og drift av vald/utmarkslag.  

 

5.3.4. Mål for jaktoppsyn og kontroll 

Kommunen har som forvaltningsorgan en generell plikt til å påse at viltlovens bestemmelser og regler 

gitt i medhold av loven blir overholdt. Kommunen kan kontrollere at egne forvaltningsvedtak blir fulgt 

opp, og er gitt en særskilt myndighet til kontroll av felte dyr.  

Hjorteviltforskriften 

§ 35 Straff. Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter 

straffereglene i viltloven § 56. 

Viltloven § 56. (strafferegler) 

Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som overtrer regler gitt i eller i medhold av 

denne lov dersom ikke forholdet rammes av strengere straffebud. Under særlig skjerpende 

omstendigheter kan fengsel inntil 2 år anvendes. Gjelder overtredelsen også 

naturmangfoldloven, skal straffebestemmelsen i naturmangfoldloven § 75 anvendes. 

Utøvelsesforskriften § 37 

Enhver som utøver jakt eller fangst etter denne forskrift, plikter å la seg kontrollere av politiet, 

Statens naturoppsyn eller av lokalt jaktoppsyn som er godkjent av det statlige naturoppsynet 

eller har begrenset politimyndighet. Kommunen kan sørge for kontroll av felte dyr 

Statens naturoppsyn (SNO) er miljøvernmyndighetenes organ for forebygging av miljøkriminalitet og 

kontroll med at bl.a. viltloven og naturmangfoldloven med forskrifter overholdes. SNO har 

kontrollmyndighet knyttet til disse lovene og dermed for alle vilkår lov og forskrifter setter for 

utøvelse av jakt, felling og fangst. SNO har inngått faste samarbeidsavtaler med flere viktige lokale 

oppsynsaktører, og bestemmelsen åpner for samme kontrolladgang for disse oppsynsordningene og 

også for andre ordninger etter nærmere godkjenning. 
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Innen hjorteviltforvaltningen er det særlig to former for overtredelser som lokale forvaltningsorganer 

aktivt bør gjøre noe for å motvirke. Dette gjelder uforsvarlig jaktutøvelse (sikkerhet og dyrevern) og 

felling av dyr ut over lovlige kvoter. I tillegg kommer tyvjakt/ulovlig jakt som er lovbrudd og følgelig 

en politisak. 

Det er uten tvil behov for en form for lokalt jaktoppsyn som kan utøve forvaltningsmessig tilsyn. 

Tilsynet vil ha adgang til å foreta rutinemessig kontroll med at de plikter jegeren har etter viltloven 

eller regler gitt i medhold av denne, blir overholdt under jaktutøvelsen.  

De enkelte utmarkslag bør ha egne interne regler og retningslinjer for jakt og ettersøk. Dersom 

medlemmer eller gjestejegere bryter lover, forskrifter eller interne retningslinjer er det opp til 

utmarkslaget selv å rydde opp. Sakene kan løses internt i laget, eller ved lovbrudd å oversende saken 

til rette instans som kan være kommunen eller politiet. Slike saker kan være både vanskelige og 

utfordrende å løse. Slike saker burde håndteres etter felles retningslinjer og med et felles 

reaksjonsmønster. Det kan en oppnå ved å etablere en ordning for å behandle ulovligheter og 

uregelmessigheter knyttet til jakt og ettersøk på hjortevilt på Hitra. Over tid vil dette bygge 

kompetanse og kunne fungere som et rådgivende organ både for kommunen, politiet og rettighets-

haverne og deres organisasjoner.    

Dagens ordning for oppsyn må videreutvikles og formaliseres som et kommunalt kontrollorgan. 

Mål for jaktoppsyn og kontroll 

 Etablere et kommunalt kontrollorgan i form av et privat jaktoppsyn for å ivareta ordinære 

oppsynsoppgaver.  

 Etablere en ordning for å behandle og gi råd i saker som gjelder behandling av ulovligheter og 

uregelmessigheter knyttet til jakt og ettersøk på hjortevilt. 

 Over tid etablere, formalisere og vedlikeholde felles retningslinjer som grunnlag for en felles 

praksis for Hitra.   

Tiltak 

 Utarbeide forslag til organisering av en permanent ordning med to hovedoppgaver: 

1. Jaktoppsyn 

2. Etablere retningslinjer for å behandle saker som gjelder ulovligheter og uregelmessigheter 

knyttet til jakt og ettersøk på hjortevilt. 

 Etablere ’Oppsynsgruppe’ med representanter for alle godkjente vald 

 Utarbeide mandat for jaktoppsyn 

 Utarbeide retningslinjer og instruks for jaktoppsynet 

 Utarbeide forslag til felles standard retningslinjer for utmarkslagene for jakt, ettersøk, 

rapportering av feilskyting, rapportering av skadeskyting, m.v. 

5.3.5. Mål for næring og rekreasjon 

Forvaltningen skal sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable 

skader og ulemper på andre samfunnsinteresser (§ 1 i Hjortevilt-forskriftene). 

 Forvaltningen av hjorteviltet skal gi muligheter for næringsinntekter og rekreasjon. 

Trafikkpåkjørsler: 

 Målsetninger og plan for trafikksikringstiltak er vedtatt i kommunen. 
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Påkjørsler av hjortevilt kan forekomme over hele kommunen. En bør tilstrebe at kjente viltoverganger 

blir ryddet for kratt og skog. Ansvaret for rydding av viltoverganger kan tillegges både 

rettighetshavere, veimyndighetene og kommunen. 

Beiteskader på skog og dyrka mark:  

Vekster i skog, det være seg trær eller annet, og vekster på dyrka mark er en del av det naturlige 

beitegrunnlaget til hjorteviltet, likevel: 

 Hjorteviltstammene skal ikke bli så stor at dette går vesentlig ut over skog og dyrkamark.  

Andre interesser: 

Samtidig som hjorteviltet betyr mye for lokal verdiskaping, både i form av kjøtt og som grunnlag for 

jakt og andre opplevelsesbaserte aktiviteter, berører det også virksomheten i andre samfunnssektorer 

på både positive og negative måter. 

 Det skal legges tilrett for at hensynet til andre interesser blir godt ivaretatt i forvaltningen av 

hjorteviltet. 

Andre jaktinteresser: 

 Det skal kunne drives småvilt- og storviltjakt samtidig i områder hvor dette er naturlig. 

Annet friluftsliv: 

 Jakt må ikke drives slik at den forårsaker uakseptable ulemper på andre friluftsaktiviteter. 

 

5.3.6. Mål for forvaltning av hjort 

 Bestanden av hjort skal lokalt stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som 

bærekraftig, både i forhold til bestandens kvalitet og i forhold til virksomheten i andre 

samfunnssektorer.  

 Hjortebestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og opprettholde sin 

naturlige genetiske variasjon.  

 Hjortebestanden skal ikke representere en trussel mot biologisk mangfold.  

 Hjortebestandene skal gi mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn økonomisk 

og rekreasjonsmessig utnytting.  

 Hjortebestandens helsetilstand skal opprettholdes på et høyt nivå.  

 Det skal tilrettelegges for en effektiv beskatning av høy kvalitet, som både gir et godt tilbud av 

hjortejakt til befolkningen og som minimaliserer konfliktene med andre brukere av 

jaktområdene.  

 Nøyaktig rapportering i henhold til krav og rettningslinjer  

 (Ref.: ”Forvaltning av hjortevilt mot 2000 – Handlingsplan” nasjonal målsetning for forvaltning av elg, hjort, rådyr.) 

5.3.7. Mål for forvaltning av rådyr 

 Bærekraftig forvaltning av lokale rådyrbestander som bidrag til ressursutnyttelse og 

naturopplevelser. 

 Etablere og vedlikeholde et tilstrekklig kunnskapsgrunnlag for et godt forvaltningsopplegg for 

rådyr på Hitra. 

 Forvaltning basert på en god og felles valdstruktur for alt hjortevilt. 

 All forvaltning basert på godkjente bestandsplaner og god lokal organisering i alle valdene.  
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 Alle fellingstillatelser tildeles gjennom etablerte vald eller utmarkslag. 

 God fordeling av voksne dyr og kalver i uttaket, i samsvar med det som til en hver tid antas å være 

bra forholdstall.  

 Nøyaktig rapportering i henhold til krav og retningslinjer 

 Å redusere trafikkollisjoner med rådyr gjennom bestandsplanene og tiltak i rådyrets leveområder 

 

5.3.8. Mål for forvaltning av elg  

Ref. pkt. 5.3. Elgen, status og utvikling  

Mål 

Naturmangfoldlovens § 16, 3: ”Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at 

arten produserer et høstingsverdig overskudd”. 

 Åpning av jakt når det anses som forsvarlig og bærekraftig å høste av stammen,  

Ref. Hjorteviltforskriften, § 7 Åpning av jakt på hjortevilt  

Tiltak: 

 Rapportering ’Sett elg’ til kommunen 

 

5.3.9. Mål for miljø  

 Forvaltning og bruk av naturen i tilknyttning til hjortviltforvaltningen skal være bærekraftig. 

 I alle jaktaktiviteter skal det tilstrebe minst mulig belastninger og skader på naturen 

 All kjøring i utmark i tilknyttning til jakt skal være henhold til lover og forskrifter 

 Ingen forurensning. Søppel som plast, annen embalasje og tomhylser skal ikke etterlates i 

terrenget. 

 Alt slakteavfall skal transporteres ut av jaktterrenget, eller graves ned 

 

6. Planperioden - varighet og revidering 
 

’Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Hitra kommune’ og  bestandsplanene skal 

revideres etter 3 år, dvs. første gang i 2020. Målene skal imidlertid hele tiden vurderes i forhold til 

bestandenes utvikling. Det kan derfor være nødvendig med enkelte revideringer og justeringer 

underveis. 
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Vedlegg 1 

Definisjoner  

Avskytingsplan Del av bestandsplan, plan for den årlige avskytning i antall, fordelt på alder og 

kjønn 

Bestandsplanområde 
To eller flere vald i et forpliktende samarbeide, som har felles målsetninger og 

bestandsplan for hjorteviltartene det jaktes på i området. 

Bestandsplan for 

hjortevilt 

Jaktrettshavernes flerårige plan med målsettinger for bestandsutvikling, og plan 

for den årlige avskytningen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting 

skal være i samsvar med kommunens mål, jf § 3, for å bli godkjent.  

Bestandsplanen for et vald blir en driftsplan først når forvaltning av naturressurser 

og næringsdelen i et videre perspektiv er inkludert. 

Bærekraftig  

utvikling 

 

En utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere 

mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. 

Driftsplan 

En driftsplan for et definert geografisk område (utmarkslag eller vald) omfatter 

både biologisk forvaltning, næringsmessige forhold og en del som inkluderer drift 

og gjennomføring (inkl. økonomi). Planen inneholder målsetninger, tiltak og 

virkemidler for utmarkslagets arbeid for en bærekraftig forvaltning av 

naturressursene på utmarkslagets (valdets) arealer. Planen kan også omfatte 

utnyttelse av viltresursene til næring og rekreasjon. 

Hjorteviltregisteret: 

Nasjonal databank som lagrer vald- og jaktfeltopplysninger, ivaretar statistikk fra 

jakt og jegerobservasjoner samt legger til rette for utskriving av fellingstillatelser 

og fellingsrapporter 

Jaktfelt Dersom valdet deles opp ytterligere av jaktrettshaverne, f eks slik at flere jaktlag 

får tildelt hvert sitt jaktområde, kalles disse jaktfelt. Jaktfeltet er også den 

geografiske enhet som rapportering av sett elg/sett hjort gjelder for. 

Jaktfeltleder 
Plikten til å oppnevne en jaktleder er foreslått  forskriftsfestet i ny forskrift om 

utøvelse av jakt og fangst i § 26.  

Livskraftig stamme En vital hjortestamme med gjennomsnittlig god kondisjon, bestandsstruktur og 

reproduksjonsevne 

Minsteareal 

Begrepet har to rettsvirkninger:  

1) Den arealstørrelsen som normalt skal ligge til grunn for hver fellingstillatelse 

som jaktrettshaverne har krav på.  

2) Arealstørrelsen på det minste sammenhengende området som offentlig 

myndighet kan godkjenne som et vald.  

Det kan fastsettes forskjellige minstearealer i ulike deler av kommunen. 

Målrettet avskytning 

Målrettet avskytning benyttes på områder uten bestandsplan og administreres av 

kommunens viltforvaltning direkte ovenfor grunneiere/rettighetshavere. 

Kommunen kan pålegge målrettet avskytning ved å fordele fellingskvoten på et 

bestemt antall av definerte kjønns- og aldersgrupper.   

Ordningen skal bygge opp under kommunenes plan og målsetning for 

hjorteforvaltningen. 
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Tellende areal 
Jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunenes tildeling av fellingstillatelser. 

Antall dekar av de arealtyper som vedkommende art benytter regelmessig over 

flere år. Det gjøres fradrag for større vann over 500 daa, industriområder og 

boligfelt. 

Utmarkslag 

Organisasjon som bl.a. har hjorteviltforvaltning som saksfelt, og som utarbeider 

driftsplaner, bestandsplaner og avskytningsplaner. Andre vanlig brukte navn er 

viltstellområde (indre Østlandet), viltlag (Sørlandet og Vestlandet), 

driftsplanområde, storvald, grunneierlag og hjorteviltlag. 

På Hitra er Utmarkslag ofte synonymt med Vald. 

Vald 

Det geografiske område som er offentlig godkjent for jakt på en eller flere 

hjorteviltarter, og som får tildelt fellingstillatelse fra kommunen, skal hete vald.  

Offentlige myndigheter forholder seg derfor til valdet og dets yttergrenser når det 

behandler søknader om fellingstillatelser og lignende. 

På Hitra er Vald ofte synonymt med Utmarkslag.   
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Vedlegg 2  

Valdstruktur     

Vedlegg 2.1: Valdstruktur 2018 - tabell 

 

 Valdstruktur for hjortevilt i Hitra kommune 2018 

  

Valdnr. 
 

Vald med 

bestandsplan 

Tellende 

areal, daa 
% av 

tellende 

areal 

Minsteareal 

hjort/rådyr 

*) 

Hjort

/ 

rådyr 

Valdansvarlig 

1 1617V0069 Kvenvær 111 681 18,5 % 800/500 H/R Stig Helsø 

2 1617V0066 Strøm 85 000 14,1 % 400/500 H/R Torgeir Sæther 

3 1617V0005 Inn-Hitra 89 961 14,9 % 400/500 H/R Arnt Olav Kylling 

4 1617V0064 Sør-Hitra 95 229 15,7 % 800/500 H/R Bjørnar Forsnes 

5 1617V0063 Øst-Hitra 64 355 10,7 % 350/500 H/R Sigrid Hanssen 

6 1617V0026 Fillan og omegn 57 571 9,5 % 400/500 H/R Lars P. Hammerstad 

7 1617V0030 Fjellværøy/Ulvøy 33 140 5,5 % 5000/200 H/R Odd Helge Nordbotn 

8 1617V0018 Ut-Hitra 32 467 5,4 % 400/500 H/R Bjørn Jensen 

9 1617V0015 Asmundvåg 32 254 5,3  % 400/500 H/R Torfinn Fjeldberg 

  Sum 600 818 100 %    

        

  Vald uten 

bestandsplan 

     

12 1617V033 Sandvik 750  750 R Håvard Jektvik 

13 1617V0034 Sætervika 1298  750 R Reidar Haranes 

14 1617V0038 Sæbuøya/Rørøya 1444  750 R Knut Fordal 

15 1617V0040 Burøya 2095  750 R Annbjørg Strøm 

16 1617V0041 Skaaren mfl. 1372  750 R Arild Faxvaag 

17 1617V0042 Aksetsaga 574  750 R Oddbjørn Lie 

 

*) Minsteareal i henhold til Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på 

hjort og rådyr, Hitra kommune, Trøndelag. VEDTAS 31 MAI. 
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Vedlegg 2.2: Valdstruktur 2018 - kart pr 01.05.2018 
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Vedlegg 2.3 Avtale mellom Hitra kommune og Hitra Utmarksråd 

 

AVTALE 
mellom 

HITRA KOMMUNE 

og 

HITRA UTMARKSRÅD 

Vedrørende forvaltning av utmarksressurser i Hitra Kommune 

 

Avtalen er del I av en rammeavtale som beskriver arbeidsoppgavene til Utmarksrådet.  

Avtalen godkjennes av kommunen og utgjør Utmarksrådets mandat.   

 

Hitra utmarksråd skal først og fremst være et rådgivende organ og en samarbeidspartner innen 

viltforvaltning og saker som berører utmark/innmark i Hitra Kommune. Dette innebærer at  

Hitra Utmarksråd vurderer saker som omhandler forvaltning av utmarksressursene, og gir  

innstilling til kommunale vedtak.  

 

Alt arbeid som utmarksrådet utfører i forbindelse med forvaltningsarbeidet må skje i tråd med 

gjeldende lover og forskrifter.  

Kommunens viltforvalter kan være sekretær for utmarksrådet, har tale- og forslagsrett i  

utmarksrådets møter, men ikke stemmerett.  

 

Oppgaver som tillegges Utmarksrådet:  

Forvaltningsplan for hjort  

 Utarbeide forslag til forvaltningsplaner for hjortevilt  

 Iverksette og håndheve Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune, herunder:  

o Gi innstilling til kommunen i godkjenningsprosessen for bestands- og fellingsplaner fra de 

enkelte vald.  

o Bistå med organisering av vårtelling av hjort på innmark  

o Samle inn data for statistiske rapporter, herunder vårtellinger, ”sett-hjort skjema” og 

fellingsdata.  

o Innsamling av biologisk materiale  

o Gi innstilling til kommunen i saker der vilt gjør skade o Avholde informasjon og 

orienteringsmøter med grunneiere, rettighetshavere og jegere.  

o Gi kommunen og bestandsplanområdene/valdene råd og veiledning.  

o Gi innstilling vedrørende jakttider, åpning av ny jakt, fastsettelse av minstearealer og 

fellingsavgifter mv.  

o Oppmuntre og oppfordre til samarbeid mellom rettighetshavere og bidra til en god og 

hensiktsmessig valdorganisering.  

o Sørge for at prosessen med rullering av forvaltningsdokument blir gjennomført 

regelmessig.  

o Bistå kommunen i organisering av fallviltarbeid  
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Andre oppgaver  

 Delta sammen med kommunen i interkommunale fora og prosjekter.  

 Være en aktiv medspiller i kommunens arbeid med viltkartverk.  

 Oppmuntre og oppfordre rettighetshaverne til en bedre forvaltning av 

ferskvannsressursene  

 Jobbe for en god forvaltning av småviltstammene i kommunen.  

 Være en aktiv samarbeidspartner/pådriver i arbeidet med predatorkontroll.  

 Ved behov, organisere trafikksikringstiltak for å redusere viltpåkjørsler.  

 Utarbeide årlige budsjetter for Utmarksrådet.  

 Gi innstilling til kommunen om økonomisk støtte til viltstell og andre tiltak  

 Avtalen er ikke til hinder for at utmarksrådet kan søke om tilleggsmidler fra 

kommunens viltfond til andre oppgaver eller formål som viltfondsmidler kan 

benyttes til.  

 Avgi revisorgodkjent regnskap som viser hvordan tildelte midler er 

disponert. Det forutsettes at midlene brukes i henhold til bestemmelsene i 

forskrift for kommunale viltfond.  

  

Denne avtalen gjøres gjeldende fra 10.06.2015. Avtalen kan sies opp av begge parter  

med 6 måneders varsel.  

  

Endringer av avtalen kan gjøres fortløpende når partene er enige.  

  

  

Hitra 08.09.2015 

  

 ____________________          _____________________  

Dato               Dato  

 

____________________          ____________________  

For Hitra kommune           for Hitra Utmarksråd  
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Vedlegg 3 

 

Lovverket, referanser  

 

Lover  

 Naturmangfoldloven LOV 2009-06-19-100  
Lovens formål og grunndel som omfatter forvaltningsmål, kunnskapskrav og miljøprinsipper, 

gjelder ved myndighetsbeslutninger etter alle lover som berører naturen.  

 Viltloven LOV 1981-05-29-38  
Regulerer forvaltning og utnyttelse av viltressursene.  

 Skogbrukslova LOV 2005-05-27-31  
Regulerer tiltak etter skade på skog  

 Dyrevelferdsloven LOV 2009-06-19-97  
Plikten til å hjelpe dyr som åpenbart er sykt eller hjelpeløst  

Forskrifter  

 M-478  I  2016:  Forskrift om forvaltning av hjortevilt  - med kommentarer.  

 M-520  I  2016: Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser 

og avtaler.  

 FOR-2017-01-25-106. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for 

jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.   

Forskrift som tar for seg jakttidene på alle arter.  

 FOR-2015-05-21-534 Forskrift om åpning av jakt og minsteareal  som grunnlag for 

fellingstillatelser på hjort og rådyr, Hitra kommune, Sør-Trøndelag  

 2015.06.10 Vedtekter om kommunalt viltfond i Hitra kommune 

 Forskrift 1. september 1997 om felling av viltarter som gjør skade eller vesentlig reduserer 

andre viltarters reproduksjon.  

 Forskrift 20. august 2007 om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn 

 Forskrift 18. juni 2004 om ivaretakelse av dødt vilt 

 Forskrift 2. juli 1999 om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet 

av rovvilt 

 Forskrift 24. oktober 1984 om gjennomføringen av bestemmelsene om sammenslåing etter 

viltlovens § 37 (R 16/84) 

 

Rundskriv  

 Forvaltning av hjortevilt Rundskriv februar 2012.  

 Norges strategi for forvaltning av hjortevilt (2009)  

 Rundskriv utøvelse av jakt, felling og fangst (2013) 

 Rundskriv om kommunal viltforvaltning (2002) 

 Viltkartverket 1996 – Retningslinjer for bruk (R 3/96) (1996) 

 

 


