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KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD FOR JAKT PÅ 
RÅDYR SAK 20/4033 
 
 
Vedlegg: 

- Klage på vedtak, 09.11.20 
- Avslag, 22.10.20 
- Søknad om rådyrvald, 01.05.20 
- Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2018 – 2022 

 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune behandlet søknad om rådyrvald i kommunestyremøte den 22.10.20. 
Kommunen ga avslag på søknaden. Den 09.11.20 mottok kommunen en klage på vedtak om 
avslag fra søker Frants Eirik Kvam, heretter kalt klager.  
 
Klagen er fremsatt rettidig og klager har rettslig klageinteresse.  
 
Øyer kommune mottok en søknad om rådyrvald den 01.05.20. Behandlingen av søknaden 
ble utsatt to ganger, og den ble behandlet den 22.10.20. Kommunen skal behandle en 
søknad om godkjenning av vald så fort som mulig, senest innen 15. juni, jf. forskrift om 
forvaltning av hjortevilt § 11. Det er uheldig at søknaden ikke er behandlet innen fristen. 
Kommunen beklager at fristen for behandling av søknaden ble overskredet av kommunen.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at saken sendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse.  
 
Rettslig grunnlag: 
Behandling av søknad om rådyrvald er regulert i forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 9-
11. I tillegg har Miljødirektoratet utarbeidet en veileder til forskrift om forvaltning av 
hjortevilt.i Med hjortevilt menes rådyr, elg, hjort og villrein jf. forskrift om forvaltning av 
hjortevilt § 2 første ledd bokstav a.  
 
I 2018 vedtok Øyer kommune målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og 
rådyr.ii  En av hovedmålsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune er;  

 «Forvaltningen av leveområder gjennom annen arealbruk skal sikre hjorteviltets 
krav til kvalitet og både lokal og regional funksjonalitet i et langsiktig 
tidsperspektiv.»iii 

 
i «Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer», M-478 (2016) 
ii Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2018 – 2022 
iii Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2018 – 2022. s. 14 



 
Vurdering: 
 
I klagen anføres i hovedsak at omsøkt rådyrvald oppfyller alle formelle krav til et rådyrvald. 
Søknaden er innsendt innen fristen og arealet tilfredsstiller kravet til minimumsareal og 
arronderingen er tilstrekkelig for å kunne drive rådyrjakt. Valdets utforming gir god nok 
jaktutøvelse. Videre stiller klager spørsmålstegn om det er hjemmelsgrunnlag til å gi avslag 
fordi det ikke kan jaktes elg og hjort på de aktuelle arealene.  
 
Videre anfører klager: 
«Det er i undertegnedes høyeste interesse at hjorteviltet beskattes på en riktig måte totalt 
sett, herunder også på de omsøkte arealene, og jeg vil være interessert i et samarbeid for å 
legge til rette for jakt både på hjort og elg i området, både for å forebygge store 
samfunnsøkonomiske kostnader ved viltpåkjørsler og for å redusere beiteskader på 
produktiv skogsmark. Ulike former for samarbeid om forvaltning og jakt av hjort og elg er 
likevel ikke til hinder for etableringen av eget rådyrvald.» 
 
Kommunedirektøren er enig med klager om at søknaden oppfyller de formelle vilkårene til 
etablering av et rådyrvald.iv Selv om disse vilkårene er oppfylt, skal kommunen utøve et 
faglig skjønn om hvorvidt valdet vil gi en helhetlig og rasjonell forvaltning av hjortevilt, 
hvilket fremgår av veilederen; 

«Kommunen skal vurdere om søknaden om valdgodkjenning tilfredsstiller alle formelle 
krav i §§ 9 og 10. Valdet kan ikke godkjennes dersom disse kravene ikke er oppfylt. 
Kommunen må likevel utøve skjønn når de vurderer valdets form og avgrensning, og ta i 
betraktning at det som hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store enheter. Der 
hvor strukturen på valdet (avgrensing, form, størrelse) er til hinder for en rasjonell og 
effektiv viltforvaltning, bør kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for 
bedre ordninger.»v 

 
Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger nye momenter i klagen som tilsier at 
vedtak datert 22.10.20 bør endres eller oppheves, og tilrår at vedtaket opprettholdes. Som 
kommunal viltmyndighet mener kommunedirektøren at det ikke er forsvarlig å se på et 
dyreslag isolert sett. Det er ikke et avgjørende moment for kommunen at de aktuelle 
arealene ikke kan benyttes for jakt på elg og hjort, men kommunen har et ansvar for en 
helhetlig hjorteviltforvaltning. Det er derfor nødvendig å se forvaltning av rådyr, elg og hjort 
under ett.  Videre mener vi at det vil kunne skape en presedens dersom andre søker om 
etablering av egne vald. For øvrig vises det i helhet til vurderingene som er gjort i vedtak 
om avslag datert 22.10.20. 
 
Konklusjon: Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet 
ledd, og tilrår at klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

 
iv Forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 9 og 10 
v «Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer», M-478 (2016), s. 15-16 



 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, 
og klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse.  

 
Alternativ 2: 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Kommunen omgjør vedtak om avslag, og gir godkjenning til etablering av rådyrvald 
jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt 11. Vedtaket får virkning fra 2021 dersom 
vedtaket får konsekvenser for en tredjepart, etter anbefaling fra Miljødirektoratet 
som følge av at kommunen ikke behandlet søknaden innen fristen.   

(Vedtaket må begrunnes.) 
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