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Endring i rolle- og 

oppgavefordeling innenfor 

elgforvaltning. 
• Rettighetshavere (grunneierne) og 

kommunene har fått endrede oppgaver 

• Grunnlaget: 

– Viltloven endret 30 juni 2000 

– Rundskriv og forskrift juli 2002 til viltloven 

– DN – rapport 8-2009 

– Forvalnigsreformen 2010 

 

 



Omlegging av vilt- og fiskeforvaltningen 

– Kommunene har overtatt ansvar og myndighet fra 

fylkesmannen  

– Jaktrettighetshaverne har ansvar for viltforvaltningen 

og skal utarbeide flerårige bestandsplaner 

– Et krav til bestandsplanen er at den tar hensyn til 

offentlige målsettinger for elgbestanden 

– For vald med godkjent driftsplan/bestandsplan skal 

kommunen tildele fellingstillatelse for hele 

planperioden som valgfrie dyr 



Hensikt 
• Fleksibilitet 

• Effektivitet 

• Lokal forankring 

Kommunene: 

 



Kommunene 

• Større ansvar og handlingsrom med hensikt at 

forvaltningen tilpasses lokalt 

• Kommunenes myndighetsansvar innebærer at det utøves 

faglig skjønn i mange saker 

• Kommunene får økt ansvar for de offentlig verdier knyttet 

hjortevilt og bever (Ansvar fra Fylkesmann) 

– Opplevelsesverdier, biologisk mangfold, 

trafikkproblemer o andre skader/ulemper 

– Jaktrettshavers rettigheter og rettsikkerhet ved å 

fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak 

– Blir viktig i samfunnsdialogen – eks utvikle kommunal 

mål 



Fylkeskommunen 

• Forvaltning høstbare vilt- og innlandsfisk 

• Fordele statlige tilskudd fra viltfondet 

• Kvalitetssikre og samle inn data til 

nasjonale databaser  

• Veilede kommuner og rettighetshavere 



Fylkesmannen 

• Klageinstans 



Jaktrettshaver (grunneier) 

 

• Ved å utarbeide bestandsplaner og 

avskytningsplaner får de større ansvar for den 

praktisk elgforvaltningen. 

• Organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. 

Viktig å koordinere mot tilgrensende vald. I 

mange tilfeller medfører dette samarbeid utover 

kommune og fylkesgrenser 

• Viktig at kommunene gir grunneierne spillerom og 

unngår detaljstyring 

 

 



Ny organisering og ny terminologi 

• Et driftsplanområde = et 

vald 

• For viltmyndighetene er 

valdet den enheten de 

forholder seg til 

• Innen et vald kan det 

være flere jaktfelt 

(tidligere elglag) 



Krav til kommunen 

• Vedta en kommunal målsetting for 

forvaltning av hjortevilt i kommunen  

• Grunneierne skal vedta en bestandsplan 

med en målsetting og avskytningsplan som 

ivaretar de offentlige målsettinger. 

• Bestandsplanen beskriver bl.a. i detalj 

avskytning i prosentfordeling av kjønn og 

alder over en 3- 5 års periode. 


