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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om godkjenning av vald for rådyr - Skjema 
 
Sammendrag: 
Frants Kvam har søkt om godkjenning av vald for jakt på rådyr, jf eiendoms og arealoversikt 
nedenfor.  I Forskrift om forvaltning av hjortevilt er det gitt bestemmelser om godkjenning 
av vald, hvilke krav som stilles til vald og om hvilke arealer som inngår i tellende areal. I 
tillegg er det utgitt en veileder som utdyper bestemmelsene i forskriften; Veileder M478 
2016 – Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer. Det følger av § 9 i 
forskriften at valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet 
til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer 
minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Minstearealet for rådyr er på 1500 daa og 
det er i søknaden oppgitt et tellende areal på 2424,5 daa. I veilederen til forskriften står det 
at kommunen likevel må 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 (avgrensning, form og størrelse) er til hinder for en rasjonell og 
effektiv viltforvaltning, bør kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for bedre 
ordninger.  
 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, samt iht veilederen til forskriften (veileder M478 2016) at søknad om 
godkjenning av vald for jakt på rådyr avslås. Dette med begrunnelse i valdets avgrensning, 
form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv viltforvaltning. 
 
Kommunedirektøren foreslår videre at Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen som 
kommunal viltmyndighet, så raskt som mulig, tar kontakt med rettighetshaverne og prøve å 
finne en løsning som ivaretar en rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette 
området. 
 
Saksutredning: 
Frants Kvam har søkt om godkjenning av vald for jakt på rådyr. Søknaden omfatter 
eiendommene gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. 
 
I søknaden er det oppgitt følgene totalareal og tellende areal for de ulike eiendommene: 

Eiendommens navn Gnr/Bnr/Fnr Totalt areal Tellende areal 



Kvam 57/1 1700,8 daa 1254,9 daa 
Skarsskogen 59/2 1126,9 daa 1067,1 daa 
Kvam fjøstomt 57/12 32,7 daa  22 daa 
Tillegg fjøstomt 57/13 3,8 daa 3,7 daa 
Skarsmoen 
skytterbaneanlegg 

59/2/2 86,3 daa 76,8 daa 

  
Dette gir totalt 2424,5 daa tellende areal. Det søkes i tillegg om godkjenning av 271,7 daa 
annet areal som grunnlag for fellingstillatelse.  
Frants Kvam har meldt at disse eiendommene er trukket ut av grunneierlaget – Nordbygda 
jaktforvaltning og vil ikke inngå i valdet Øyer Østside Forvaltningsområde. 
 
Lovgrunnlaget: 
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt er det gitt bestemmelser om godkjenning av vald, 
hvilke krav som stilles til vald og om hvilke arealer som inngår i tellende areal. I tillegg er det 
utgitt en veileder som utdyper bestemmelsene i forskriften; Veileder M478 2016 – Forskrift 
om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer. 
 
§ 9 Krav til vald for jakt på elg, hort og rådyr 
Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, 
hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet 
for vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. 
 
§ 10 Søknad om godkjenning av vald 
Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. 
mai. Søknaden skal bl.a inneholde opplysninger om hvilken art søknaden gjelder for, kart 
som tydelig viser grensene for valdet m.m. 
 
§ 11 Godkjenning og endring av vald omhandler bestemmelser om hvordan kommunen skal 
behandle søknad om godkjenning av vald. Det følger bl.a av § 11 at godkjenning av nye eller 
endringer av eksisterende vald skal behandles innen 15. juni. Det følger videre av § 11 at 
jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent vald, skal melde dette 
skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen. I veilederen til forskriften 
står det at kommunen skal vurdere om søknaden tilfredsstiller de formelle kravene 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 (avgrensning, form og størrelse) er til hinder for en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning, bør kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for bedre 
ordninger. 
 
Hva som regnes som tellende areal fremgår av § 8 i forskriften. For elg, hjort og rådyr skal 
kommunen som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende areal. 
Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. 
Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal der disse er av stor 
betydning for vedkommende art. Områder som er omdisponert slik at arealet ikke lenger 



disponeres av vedkommende viltart trekkes ut av tellende areal. Endelig fastsettelse av 
tellende areal for godkjent vald foretas administrativt iht § 8 og iht praksis i kommunen. 

I Øyer er det gjennom Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever fastsatt et 
minsteareal for rådyr på 1500 daa. 

Hjorteviltforvaltning i Øyer kommune: 
I Øyer har man i utgangspunktet 2 vald for forvaltning av hjorteviltartene elg, hjort og rådyr; 
ett på vestsida av Lågen – Øyer Vestside forvaltningsområde og ett på østsida av Lågen – 
Øyer Østside forvaltningsområde. For elg har man på vestsida etablert et større felles vald 
med Gausdal som omfatter Øyer vestside og «Østre». På Øyer Østside forvaltes alle 3 
hjorteviltartene; elg, hjort og rådyr gjennom Øyer Østside forvaltningsområde. Dette er et 
samarbeid mellom både private rettighetshavere/grunneierlag og Øyer Statsallmenning. Elg 
og hjort forvaltes gjennom 5-årige bestandsplaner og kvote for rådyr tildeles som «kvotefri 
jakt». Øyer Østside forvaltningsområde er organisert med et eget styre med representanter 
fra de ulike grunneierlagene og fjellstyret, og fjellstyret innehar sekretærfunksjonen. 
 
Vurdering: 
Søknad om godkjenning av vald fra Frants Kvam for eiendommene; 57/1- Kvam, 59/2 – 
Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen 
Skytterbaneanlegg tilfredsstiller de formelle kravene iht § 10. Arealene som er oppgitt i 
søknaden er videre innenfor kravet om at det skal være et tellende areal tilsvarende 
minstearealet for vedkommende viltart, jf § 9. Det følger videre av § 9 at valdet skal ha en 
avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. I veilederen til forskriften 
står det i forbindelse med vurdering av søknaden, at det må utøves skjønn når valdets form 
og avgrensning vurderes og at det som hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med 
store enheter. Der hvor strukturen på valdet (avgrensning, form, størrelse) er til hinder for 
en rasjonell og effektiv viltforvaltning, bør kommunen i samarbeid med rettighetshaverne 
arbeide for en bedre ordning. 
 
I Øyer kommune har man i dag en god og effektiv forvaltning av hjorteviltet og en god 
valdstruktur. Hjorteviltartene elg, hjort og rådyr forvaltes av 2 vald, ett på østsida av Lågen 
og ett på vestsida. For elg er det på vestsida et felles vald med Gausdal. I løpet av de siste 
20 årene har det vært en positiv utvikling av valdstrukturen i Øyer kommune. Tidligere var 
det små vald på grunneierlagsnivå. Så gikk to eller flere grunneierlag sammen og dannet 
større vald/forvaltningsområde med godkjente bestandsplaner og nå i dag har man som 
nevnt to store vald. På Øyer Østside er dette valdet på ca 430000 daa (telende areal elg). 
Det har vært forvaltningsmessige grunner for denne utviklingen. Det har vært et overordnet 
mål å ha en valdstruktur som bidrar til en bestandsvis forvaltning av hjorteviltressursene. 
En god organisering og en god valdstruktur er etter kommunedirektørens vurdering helt 
avgjørende for å nå vedtatte målsettinger for forvaltningen av hjorteviltet, for å kunne 
gjennomføre ulike forvaltningstiltak og for å kunne forvalte hjorteviltet på en bærekraftig 
måte. 
  
Kommunedirektøren kan ikke se at det ligger forvaltningsmessige grunner bak at 
eiendommene er trukket ut av grunneierlaget og at det søkes om godkjenning av eget vald 
for rådyr. Det er og har vært et mål at man skal legge til rette for en bestandsvis forvaltning 
av viltressursene og Kommunedirektøren kan vanskelig se at dette lar seg gjøre på et vald 



på 2424 daa. Konsekvensen av at arealet er trukket ut av grunneierlaget er at det omsøkte 
arealet ikke kan benyttes til jakt på elg eller hjort. Dette blir totalt sett en dårlig forvaltning 
av utmarksressursene. Videre vil jaktområdet bli fragmentert og naboeiendommene vil bli 
mindre egnet for jakt på elg og hjort. Etter kommunedirektørens vurdering er det svært 
uheldig at man får et område mellom Øyer og Tretten hvor en ikke får beskattet 
bestandene av elg og hjort på en rasjonell og effektiv måte. Erfaringer viser at hvis man ikke 
får beskattet hjorteviltbestandene som oppholder seg nede i dalbunnen, nede mot både 
infrastruktur som veg og jernbane og mot bebyggelse, så vil det gi uheldig konsekvenser, og 
i dette tilfellet mht påkjørsler.  
 
Innen et vald kan det være mange jaktfelt og det er valdet selv som velger en egnet 
jaktfeltstruktur. Dette er viktig for å beskatte og forvalte hjorteviltet, men også for sikre 
allmenheten, og i mange tilfeller også rettighetshavere og folk innenfor ei grend, 
muligheten til å utøve jakt. Etter kommunedirektørens vurdering er dette en mye bedre 
måte å ivareta disse interessene på enn å etablere nye og småe vald. Det følger av 
veilederen til forskrift om forvaltning av hjortevilt at der strukturen på et vald (avgrensning, 
form og størrelse) vil være til hinder for en rasjonell og effektiv viltforvaltning bør 
kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for en bedre ordning. 
Kommunedirektøren vil som kommunal viltmyndighet invitere Frants Kvam og 
rettighetshaverne til et møte for å prøve å finne en løsning mht rasjonell og effektiv 
forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
Kommunedirektøren ser videre at hvis man åpner for egne vald med et begrenset 
arealgrunnlag, som i dette tilfellet, så vil det gi presedens mht andre saker, og man får en 
negativ utvikling i valdstruktur i kommunen, noe som vil være svært uheldig. 
Som nevnt ovenfor tilfredsstiller omsøkt areal minstekravet mht tellende areal. Valdet er 
likevel på mange måter delt i 2 med et areal ovenfor gården Kvam og et areal mellom 
Kvam, Rindheim og Skarsmoen, jf vedlagte kart. Det vil etter kommunedirektørens 
vurdering være mulig å jakte rådyr på dette arealet, men i forhold det som er nevnt som 
vurderingskriterium for godkjenning av vald; at det som hovedregel er forvaltningsmessige 
fordeler med store enheter og at valdet skal ha en form og avgrensning (avgrensning, form 
og størrelse) som ivaretar en rasjonell og effektiv viltforvaltning, så mener 
kommunedirektøren at det omsøkte valdet ikke tilfredsstiller disse hensynene.  
Kommunedirektøren mener at det bør være forvaltningsmessige grunner for etablering av 
nye vald. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) avslås søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. Dette med begrunnelse i 
valdets avgrensning, form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning. 
 



Plan og miljøutvalget ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som 
mulig, om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en 
rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør


