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Uttak utenom jakt

Ole Davidsen

• Hjortevilt som gjør skade

• Hjortevilt som er en fare for 
sikkerhet og ferdsel



Skadefelling av hjortevilt 



Naturmangfoldloven § 18

Kommunen kan gi tillatelse til uttak av 
hjortevilt og bever for å avverge skade 
etter § 18 første ledd bokstav b. 



bokstav b… for å avverge skade på…

• avling

• husdyr

• tamrein

• skog

• fisk

• vann 

• annen eiendom



… vedtaket kan bare 
treffes hvis uttaket … 

Foto: Egill Danielsen

1) ikke truer bestandens overlevelse, og

2) formålet ikke kan nås på annen 

tilfredsstillende måte



Egill Danielsen

Må avlingen være høstet?



Tiltak må være relevante/rimelige i 
forhold til skade og skadelidede



Egill Danielsen

Kan formålet nås på annen tilfredsstillende måte?



Bestandstetthet

• Er tetthet prøvd regulert?

• Kommunale mål
• Bidrar disse i rett retning?

• Minsteareal 
• Forskrift eller avvik

• Samarbeid
• Kommuner, bestandsplaner og 

bestandsplanområde 



Saksgang

• Krever søknad

• Krever vedtak
• Hvor mange

• Hvor

• Hvem mm

• Klage

• Krever rapportering i Hjorteviltregisteret 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/vilt/forvalte-hjortevilt/myndigheter/behandle-soknad-om-skadefelling-av-hjortevilt/
https://hjorteviltregisteret.no/fallviltinnsyn/statistikk/filter?alderskategorier=1,2,3,4&arsaker=4,5&arter=1,2,4&fromDate=2015-01-01&kjonn=1,2,3&toDate=2021-12-31&utfall=1,2,3,4,5,6,7#statistikktype=3


Hvem eier hjorteviltet 
etter skadefelling?

(Verdien av) hjortevilt avlivet i medhold av 

naturmangfoldloven § 18 tilfaller kommunen. 

Jf. viltloven § 48 + Jf. Ot.prp. nr. 9 (1980-1981) s. 52 og 

Ot.prp. nr. 37 (1999-2000) s. 28 og 37.



Hvem eier hjorteviltet 
etter skadefelling?
Kommunen kan bestemme at skadefelt hjortevilt kan 

overdras til den jaktberettigede

• mot fradrag i valdets kvote 

• gjelder kun i jakttid

• perioden fra utsending av fellingstillatelse til endt jakttid

• tilsvarende kategori dyr trekkes fra fellingstillatelsen

• Ved skadefelling av hjortevilt utenom jakttid, skal 

viltet tilfalle kommunen, og det kan ikke overlates til 

den jaktberettigede.

•



https://www.nrk.no/video/elgens-overraskende-reaksjon-paa-robotklipper_282110


Hjortevilt som er en fare for sikkerhet



Felle hjortevilt av hensyn til sikkerhet og ferdsel

viltforskriften § 3-5 andre ledd

Kommunen kan av eget tiltak iverksette uttak av bestemte individ av 
alle hjorteviltartene når de oppholder seg på trafikkerte eller tettbygde 
områder, og de utgjør en fare for skade på person eller skaper 
trafikkfarlige situasjoner.



Felle hjortevilt av hensyn til sikkerhet og ferdsel

viltforskriften § 3-5 andre ledd

Kommunen kan av eget tiltak iverksette uttak av bestemte individ av 
alle hjorteviltartene når de oppholder seg på trafikkerte eller tettbygde 
områder, og de utgjør en fare for skade på person eller skaper 
trafikkfarlige situasjoner.



Felle hjortevilt av hensyn til sikkerhet og ferdsel

viltforskriften § 3-5 andre ledd

Kommunen kan av eget tiltak iverksette uttak av bestemte individ av 
alle hjorteviltartene når de oppholder seg på trafikkerte eller 
tettbygde områder, og de utgjør en fare for skade på person eller 
skaper trafikkfarlige situasjoner.



Felle hjortevilt av hensyn til sikkerhet og ferdsel

viltforskriften § 3-5 andre ledd

Kommunen kan av eget tiltak iverksette uttak av bestemte individ av 
alle hjorteviltartene når de oppholder seg på trafikkerte eller tettbygde 
områder, og de utgjør en fare for skade på person eller skaper 
trafikkfarlige situasjoner.







Saksgang

• Krever ikke søknad, men en beslutning

• Kommunestyret bør delegere 

beslutningsmyndigheten videre til 

viltnemd eller kommunal viltforvalter for 

å sikre en effektiv håndtering av slike 

situasjoner

• Krever rapportering i Hjorteviltregisteret 

• Beslutningen er ikke et enkeltvedtak, og 

kan derfor ikke påklages.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/vilt/forvalte-hjortevilt/myndigheter/felle-vilt-av-hensyn-til-sikkerhet-og-ferdsel/
https://hjorteviltregisteret.no/fallviltinnsyn/statistikk/filter?alderskategorier=1,2,3,4&arsaker=4,5&arter=1,2,4&fromDate=2015-01-01&kjonn=1,2,3&toDate=2021-12-31&utfall=1,2,3,4,5,6,7#statistikktype=3


Utfordring



Hvilken type uttak?

- "alt for mange" rådyr i byen

- gjør skade på hager, kirkegårder

- er et stort påkjørselsproblem

- det er jakt i alle områder rundt byen

- høye kvoter

- ikke forsvarlig med jakt inne i byen



Utfordringer

Kan de bruke viltforskriften § 3-5 andre ledd til formålet? 

Hva mener vi med "bestemte individ" her, er det for eksempel 

tilstrekkelig bestemt at det er rådyr som oppholder seg på veg og i 

hage? 

Kan de bruke naturmangfoldloven § 18 b, jf. fjerde ledd? Denne viser 

ikke til "bestemte individ". 

Kan de gjøre et flerårig vedtak? 

https://lovdata.no/forskrift/2020-04-01-565/§3-5


Vedtak etter viltforskriften

• det må tydelig framgå hvilke individ som skal tas ut, dette kan også begrenses til en gruppe individ 

som oppholder seg på trafikkerte eller tettbygde områder.

• må vurderes til å utgjør en fare for skade på person eller skaper trafikkfarlige situasjoner 

• gir ikke kommunen en generell mulighet til å ta ut hjortevilt utenom jakt

• beslutning etter viltforskriften (og naturmangfoldloven) bør avgrenses til å det aktuelle 
året/sesongen, og målrette uttaket mot de individene som utgjør skaden/situasjonen




