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Hovedutvalg Forvaltning har behandlet saken i møte 11.11.2020 sak 180/20 
 

Behandling i Hovedutvalg Forvaltning 11.11.2020: 
 
 

Votering 
Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak  
 
Forslag til ny forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr legges ut til offentlig ettersyn 
og sendes på høring til organisasjoner som representerer rettighetshaverne til slik jakt i 
Orkland kommune. 
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Forslag til ny forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt 

 

Rådmannens innstilling: 
Forslag til ny forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr legges ut til offentlig ettersyn og 
sendes på høring til organisasjoner som representerer rettighetshaverne til slik jakt i Orkland 
kommune.  
 

Saksopplysninger: 
De sammenslåtte kommunene i Orkland har hver sine forskrifter om åpning av jakt etter elg, 
hjort og rådyr, med alder fra 2001 til 2010. Det essensielle i disse forskriftene, i tillegg til at 
kommunen gir tillatelse til at hjortevilt kan jaktes på, er bestemmelsene om minsteareal. 
Minsteareal er størrelsen på det såkalte tellende arealet, dvs. de arealtypene som skal 
legges til grunn når jaktvald tildeles fellingskvoter eller når kommunen godkjenner 
bestandsplaner. Samtidig er minsteareal den minste størrelsen på et jaktvald som kan 
godkjennes. 
Fra de gamle forskriftene kan en sette opp slik oversikt: 
 

Kommune Minsteareal elg, 
dekar 

Minsteareal hjort, 
dekar 

Minsteareal rådyr, 
dekar 

Agdenes 4000 1000 500 

Orkdal 2000 1000 500 

Meldal 2000 1500 500 

Snillfjord 5000 1000 med unntak av 
noen vald på 
Tannvikhalvøya med 
500 

500 

 
 
Vurdering: 
I det nyoppretta samarbeidsforumet Orkland Viltforum hvor det sitter to fra Agdenes 
storviltråd, to fra Orkdal utmarksråd, to fra Meldal storviltråd og to fra Snillfjord (eksisterer 
ikke noe storviltråd der), samt viltansvarlig i kommunen, har saken vært diskutert. Orkland 
viltforum er enige om at minstearealet for hjort i de kystnære strøkene bør ligge på 1000 
dekar, mens det i Meldal fortsetter med 1500 dekar. For elgen er det for tidlig å foreslå likt 
minsteareal, i alle fall der det fremdeles ikke er dannet større vald og bestandsplanområder. I 
Agdenes der grunneierorganiseringen stort sett er på plass, har viltforumet kommet til at en 
kan sette ned minstearealet for elg til samme areal som i Orkdal og Meldal. Derimot er det 
ikke grunnlag for 2000 dekar i Snillfjord. I Snillfjord foreslås en forsiktig tilnærming ved å 
sette ned fra 5000 dekar til 4000 dekar. 
 
Problemet med å sette ned minstearealene, særlig i områder der kommunen gir årlige 
fellingskvoter, vil være at det kommer søknader om nye små vald. En slik utvikling vil være til 
stor ulempe for å få til gode samarbeidsløsninger og effektiv valdstruktur. Samtidig bør ikke 
minstearealet være et hinder for å kunne tildele nødvendig antall dyr i områder der dyretallet 
er for høyt i forhold til det som aksepteres av andre samfunnsinteresser. Der jakta er godt 
organisert i bestandsplanområder, som i Agdenes, Orkdal og Meldal har i dag bruken av 
minsteareal nokså liten praktisk betydning i og med at muligheten etter regelverket til å 
omfordele kvoter mellom jaktfelt og mellom vald er til stede. I bestandsplanområder kan 
styret selv gjennom interne avtaler fordele fellingskvotene uavhengig av hva kommunen har 
tildelt det enkelte vald i bestandsplanperioden. I stedet kan det tas mer hensyn til lokale 
bestandsmessige behov eller særlige behov for å ta ut dyr der dyra utgjør en særlig ulempe 
for andre forhold, slik som jordbruks- og skogbruksinteresser. 
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Ut fra det som det er enighet om i Orkland Viltforum vil rådmannen foreslå en omforent ny 
forskrift som følger: 
 
 

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Orkland 
kommune, Trøndelag 
Fastsatt av Orkland kommune ved Hovedutvalg forvaltning dag/måned/år med hjemmel i lov 29.mai 
1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 08.01.2016 om forvaltning av hjortevilt § 6. 
 

I 
Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Orkland kommune. 

 

II 
Minstearealet for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvoter på hjortevilt er som angitt i tabellen: 

Hele/deler av 
kommunen 

Elg: minsteareal i 
dekar 

Hjort: minsteareal i 
dekar 

Rådyr: minsteareal 
i dekar 

Areal i tidligere 
Snillfjord kommune 

4000 1000 500 

Areal i tidligere 
Agdenes kommune 

2000 1000 500 

Areal i tidligere 
Orkdal kommune 

2000 1000 500 
 

Areal i tidligere 
Meldal kommune 

2000 1500 500 

 

III 
Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 20.04.2004 om 

adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag, forskrift 28.04.2005 
om minsteareal for hjortevilt, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag, forskrift 20.04.2010 om 
adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Meldal kommune, Sør-Trøndelag og det som 
gjelder Snillfjord kommune i forskrift 30.05.2001 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og 
bever, Holtålen, Malvik, Melhus, Oppdal, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-
Trøndelag. 

IV 
Gjeldende godkjente bestandsplaner ved ikrafttredelse av denne forskriften, kan ikke 

endres som følge av minstearealene fastsatt i denne forskriften. 
 
 
For Agdenes der det foreslås en halvering av minstearealet for elg, er det stedvis behov for 
større tildelinger, men det vil være opp til Agdenes storviltråd å benytte eller la være å 
benytte muligheten for å legge 2000 dekar til grunn ved intern tildeling i kommende 
bestandsplaner. For kommunen vil minstearealet for elg, hjort og rådyr gjelde som en øvre 
begrensning ved tildeling av kvoter til alle vald og bestandsplanområder. Rettighetshaverne 
som mottar slik tildeling av kommunen trenger ikke å benytte seg av tildelt kvote fullt ut, men 
kan velge ut fra egne forvaltningsvurderinger å avstå fra å bruke den muligheten som 
kommunen gir. Samtidig ønsker kommunen å oppnå høye fellingsprosenter på tildelte dyr. 
En høy fellingsprosent er en indikasjon på at de forvaltningsmessige grep som ligger i 
avskytingsplanene, blir fulgt. 
 
 
Tilrådingens økonomiske konsekvenser: 
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Tilrådingen har minimal betydning for kommunal økonomi. Forskriften har betydning for hvor 
mange dyr som felles og derigjennom en viss betydning for fellingsavgiftenes størrelse. 
 
Konsekvenser for vedtatte målsettinger: 
Saken svarer opp kravet om sammenslåing av flere lokale forskrifter til en felles forskrift for 
Orkland kommune. 
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