
Snildal/Snildalseter/Sætergård Viltforvaltningsområde                 

    2022-2024 

Tellende areal for hjort / rådyr 23831 da. 

Se kart med inntegnede grenser. 

BESTANDSPLAN HJORT 

Målsetting hjort: 

1. Forvalte hjorteviltet på en bærekraftig måte samtidig med at beiteskadene på skog 
og innmark holdes på et akseptabelt nivå.  

2. Øke hjortebestanden. 

3. Gjennom avskytning sørge for at stammen har en naturlig fordeling på alder og 
kjønn. 

4. Over tid skal forvaltningen om mulig, bygge opp ressursene i svake områder slik at 
bestandene blir jevnest mulig fordelt utover i valdet. 

5. Samarbeidet skal ikke legge hindringer i veien for de jaktfeltene, enkeltgrunneierne 
eller grupper av grunneiere som ønsker å utvikle utmarksnæring på sine 
eiendommer 

Status: Planforutsetninger og bestandsdata.  

 

Målsetting: bli flinkere til å notere alder og kjønn på sett hjort ved at hver enkelt legger 
inn sine egne observasjoner.  

 

 



 

 

Avskytingsplan hjort. 

• I Snildal/Snildalseter/Sætergård Viltforvaltningsområde vil en forsøke å 

opprettholde nåværende hjortestamme.  

• Forvaltningsområdets styre vil forsøke å holde tilbake noen dyr utover 

det som tildeles jaktfeltene. Dette for å kunne rette opp eventuelle 

feilskytinger eller for å kunne håndtere en plutselig utilsiktet økning av 

stammen. 

 

Prosentvis avskyting i perioden 

 

 

 

 

Avskyting Antall dyr i perioden 

År Totalt Bukk 2 1/2 + Spissbukk Kolle 2 1/2 + Kolle 1 1/2 Kalv 

2022 40               10             10 6 6 8 

2023 40                  10             10 6 6 8 

2024 40               10 10 6 6 8 

For å premiere uttak av små dyr har vi innført skrapdyrvekter. 

Skrapdyr 

• Kalv under 18 kg. trekkes ikke i kvoten. Den går av eventuell ubenyttet kvote. 

• Ho 1 1/2 år under 35 kg. Trekkes som kalv i kvoten. 

• Hann 1 1/2 år under 40 kg. Trekkes som kalv i kvoten. 

År Bukk 2 1/2 + Spissbukk Kolle 2 1/2 + Kolle 1 1/2 Kalv Sum 

2022 25 25 15 15 20 100 

2023 25 25 15 15 20 100 

2024 25 25 15 15 20 100 



• Ho 2 1/2 + under 47 kg. Trekkes som Ho 1 1/2 år i kvoten. 

• Hann 2 1/2 + under 52 kg. trekkes som Hann 1 1/2 i kvoten. 

• Dyr som tas ut som skrapdyr byttes med tilleggskvote som laget har. 

• På fellingsrapporten rapporteres riktig alder. 

• Kjeve og tannsett bestemmer alder på dyret. 

Bestandsplan Rådyr 

• Valdet ønsker å opprettholde nåværende bestand. 
• Snildal/Snildalsetra/Sætergård Viltforvaltningsområde ønsker ikke rettet 

avskytning på rådyr. 
• Det tas ut totalt XX antall dyr som styret tildeler jaktfeltene. 
• En enkel jaktregel innføres: 
• Kalv / kje skytes før rå eller rå spares der det er lite dyr. 

Tiltak 

Registrering / Overvåkning av bestand. 

• " Sett hjort"  skjema føres av alle jaktlag samt enkelt jegere. Skjema skal leveres 
innen 10 dager etter jaktas slutt. 

• Vektregistreing elg / hjort. 

• Felte dyr skal veies innen 24 timer etter felling og føres inn på skjema.  

Andre tiltak. 

I planperioden kan det komme frem andre tiltak som kan iverksettes. Dette kan være 

beiteregistreringer, beiteforsterkende tiltak i skogbehandlingen, utsetting av saltstein, 

bygging av jakttårn for bedre sikkerhet, stimulere til felling av rev og lignende. 

Regler for jakt og samarbeide. 

De krav som myndighetene setter gjennom de til enhver tid gjeldende lover og 

forskrifter skal følges. 

Skadeskyting. 

• Skadeskyting skal i tillegg til de krav som forskriften seter, varsles styret for 

valdet snarest. 

• Ansvarlig for å ha godkjent ettersøksavtale kan være både jaktlag, jaktfelt eller 

hele valdet. Velg det som er naturlig. Det er ingenting i vegen for at valdet skriver 

ettersøksavtale som gjelder alle. Avgift må da betales inn til valdet. i tillegg til 



felles avtale kan de som har godkjente hunder bruke de ved ettersøk, dersom 

dette godtas av valdets ettersøksekvipasje. 

Overføring / bytting av kvote til annet jaktfelt. 

• Søknad om dette sendes styret. Styreleder har i samråd med minst en av de 

andre faste styresmedlemmene anledning til å overføre kvote fra et jaktfelt til et 

annet. 

Overgang mellom jaktfelta. Felles jakt / Samjakt. 

• Det oppfordres til at det etableres samarbeide mellom jaktfelta slik att fellesjakt i 

deler av jakttiden utøves. Dette muliggjør en mye bedre utnyttelse av 

mulighetene som driftsplanen gir og vil føre til en høyere fellingsprosent.  

• Slike avtaler kan inngås når som helst mellom jaktfelta, jaktfeltlederne skal sørge 

for at tillatelse til dette kan gis av alle grunneierne i området og at alle jaktlag er 

varslet. 

Skal kvote overføres må regel om overføring / bytting følges. 

Felling av skadedyr. 

• Det oppfordres til at jaktfelt hvor det er stor skade på innmark / skog tillater at 

andre jaktlag slipper til for å felle deler av sin kvote her. Alternativt kan jaktfelt 

som er utsatt for beiteskade gjøre dette selv, men må levere fra seg dyret til andre 

felt. Jaktfelt som har skade må ha skutt egen kvote først. Denne fellingen må 

være målrettet slik at de riktige dyrene tas ut. regel for bytting / overføring av 

kvote følges. 

Valdet kan etter søknad tildele skadedyr av kvote som de har i reserve. 

Kontroll av felte dyr. 

• Skutte dyr rapporteres til den styret velger innen 24 timer.  

• Varsel om hvem som er kontrollør kommer i brev sammen med tildelingen til 

jaktfeltet.  

• Hodet av felte dyr skal oppbevares i 48 timer for eventuell kontroll. 

• Etter kontroll blir hodet merket. 

Feilskutte dyr. 

• Dyr som er skutt utover tildelt kvote på de enkelte jaktfelt må rapporteres inn til 

jaktfeltleder straks slik at styret kan ta stilling til hva som skal gjøres med dyret. 

Rutiner ved feilskyting. 

• Styret i valdet ved formannen skal følge rutinene ved feilskyting etter prioritert 

liste. Dyr som er felt feil skal slaktes på beste måte og tas vare på. 



Felling av feil type dyr, eller flere enn tildelt. 

1. Dyret overtas av annet jaktfelt med tilsvarende dyr igjen på sin kvote. Dersom ingen 

av disse er villig til å motta dyret tildeles dyret alikevel et av disse feltene etter 

loddtrekning. dersom et felt som er tildelt dyret etter loddtrekning fortsatt nekter å 

motta dyret trekkes et tilsvarende dyr fra deres tildeling. 

2. Det brukes av tilleggskvote som valdet har. Lovlig dyr trekkes da inn og mellomlegget 

i kjøttverdi betales inn til styret. En bruker her gjennomsnittsvekter for dyr i området. 

Eksempel: Hjort Eldre Kolle 57 kg. Kvige 45 kg. kalv 25 kg. osv. 

3. Dyret selges til inntekt for drift av laget. 

Ved alle typer felling av feil dyr brukes 

reaksjonsbestemmelser. 

Avgifter og reaksjoner ved feilskyting hjort.  

Vektgrenser ved feilskyting:  

Max vektgrense for årskalv er satt til 38 kg.  

Max vektgrense for 1 1/2 års kolle er satt til 52 kg.  

Skyter man eldre dyr i stedet for kalv skal det svares følgende avgift:  

F.o.m. 39 kg t.o.m. 48 kg kr. 50,-/kg  

over 48 kg kr. 150,-/kg.  

Skytter ilegges 1 gult kort ved skyting av dyr over 48 kg.  

Skytes eldre Hodyr 2 1/2 + istedet for Ho 1 1/2 år skal det svares følgende avgift:  

F.o.m. 53kg. t.o.m. 57 kg kr. 50.-/kg  

over 57 kg. kr. 150,-/kg  

Skytes eldre bukk i stedet for andre kategorier svares følgende avgift:  

Bot kr. 1.000,-. Dyret inndras og selges til inntekt i laget. Skytter ilegges 1 gult kort.  

Har samme jeger/jaktlag 3 gule kort i et tidsrom på 3 år, kan disse utelukkes  

fra jakt 1 år. Slike tilfeller tas opp i styret og styrebehandles.  

Alle avgifter beregnes alltid fra vektgrensene for de respektive grupper.  

Eks. Feilskutt eldre kolle på 62 kg. Til sammen 5 kg a kr. 50 = kr. 250,-  

+ 5 kg a kr. 150,- = kr. 750,- Sum = kr. 1000,-.  



Dyr skutt utover årets totale kvote for driftsplanområdet kan ordnes ved å bruke av 
ekstrakvote som driftsplanstyret bør sitte på. 

Tilbakemelding til jaktfeltene/grunneierne. 

Styret skal melde tilbake til jaktfeltene om resultatene fra årets jakt, sett-hjort/sett elg 

gjennomsnittsvekter, o.l. 

NÆRINGSDEL. 

Næring og næringsutvikling er hvert enkelt jaktfelt eller enkeltgrunneiere/ grupper av 

grunneiere sitt ansvarsområde. Dette omfatter utbyttefordeling fra årets jakt på 

rettighetshaverne, salg av jakt, osv. Innen valdet er det i dag flere grunneiere som har utviklet 

næring på jakt. Det er godt mulig å utnytte deler av kvoten og jakttida til næring og samtidig 

opprettholde egen jakt og andre jakttradisjoner på resten av kvoten og jakttida. I dag skjer 

dette på flere måter. 

Valdet skal sørge for at det ikke legges hindringer i veien for de som ønsker å utvikle næring 

på jakt. 

Rullering / evaluering. 

Driftsplanen evalueres hvert år på årsmøtet i laget. ved behov for endringer i 

bestandsplanen tas dette opp med viltnemda i kommunen.Jaktregler, næringsdel og 

økonomisk del kan endres på årsmøte i laget. 

 Dato 

Geir Indergård     Nils Olav Volden 

Gunnar Snildalsli     Anders Snildal 

 


