
Jaktområder for rovdyr
- En veileder i grunneierorganisering og tilrettelegging



Innledning 
Dagens forvaltning av store rovdyr bygger på St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, Stortingets 
behandling av denne (Innst. S. nr. 174 (2003-2004) og rovviltforliket av 2011. Naturmangfoldloven og viltloven 
danner sammen med rovviltforskriften rammeverket for myndighetsutøvelsen på rovviltområdet.

Det følger av viltloven at retten til jakt på store rovdyr ligger til grunneier på samme måte som for annet vilt. Av de 
store rovdyrene er det imidlertid bare gaupe som oppfyller jaktbarhetskriteriene etter naturmangfoldloven § 16. Her 
åpner myndighetene for kvotejakt. Ved fastsettelse av kvote skal det særlig legges vekt på om arten produserer et 
høstingsverdig overskudd og om den har ressursbetydning. I tillegg skal det legges vekt på jakt- og fangsttradisjon 
i området og på den skade viltet gjør. Bestanden av jerv, ulv og bjørn er av en slik størrelse at de ikke oppfyller 
jaktbarhetskriteriene. For disse artene åpner myndighetene for lisensfelling ut fra artenes skadepotensial på husdyr og 
tamrein. Stortingets vedtatte bestandsmål for gaupe, jerv, ulv og bjørn er førende for størrelsen på de årlige kvotene. 
For kongeørn er det ikke åpnet for jakt, men myndighetene kan gi tillatelse til skadefelling når kongeørn volder skade 
på bufe og tamrein.

Stortinget har gjennom sine vedtak satt som mål at kvotejakt og lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet i 
bestandsreguleringen av gaupe og jerv. Det er også mål om at uttaket av ulv og bjørn i størst mulig grad skal skje 
gjennom lisensfelling når det åpnes for dette.

Både kvotejakt og lisensfelling er avhengig av grunneierens tillatelse. Det er avgjørende at grunneierne samarbeider 
og legger til rette for rovviltjakt slik at rovviltbestandene kan holdes på det nivået som Stortinget har fastsatt. De 
fleste grunneiere er heldigvis positive til at det jaktes aktivt på de store rovdyra. 

For at jakta skal være effektiv må grunneierne etablere store, sammenhengende jaktområder som tilfredsstiller 
rovdyrjegernes behov. Dette krever samarbeid mellom mange grunneiere, og ofte samarbeid mellom mange 
utmarkslag. For å organisere og etablere disse enhetene må det legges ned et målrettet arbeid i forkant. Det er mange 
utmarkslag som i dag ikke har rovdyrjakt som en del av sitt saksområde.

Jaktlag bør kunne innhente skriftlig tillatelse før jaktsesongen for et år av gangen. Dette gir mulighet for jaktlaget 
til raskt utrykking når det gjøres observasjoner av rovdyr i området. Tillatelse bør gis til en jaktleder som forplikter 
jaktlaget. Da har jaktleder ansvaret for at jegerne i jaktlaget har betalt jegeravgift og at andre formaliteter er i orden. 
Ulike jaktlag kan få tilgang til området fra år til år. 

Viktig å få jakten på store rovdyr inn i organi-
serte former!
Jaktretten
Det følger av viltloven at retten til jakt på store rovdyr ligger til grunneier. Grunneierne har et ansvar for at 
jaktretten forvaltes slik at viktige mål og interesser i samfunnet blir ivaretatt. I rovviltforvaltningen er det et mål at 
bestandsregulering i størst mulig grad skjer ved kvotejakt og lisensjakt. Da er det viktig at grunneierne legger til rette 
for en effektiv rovdyrjakt. Dette er blant annet viktig for å ivareta jaktretten for framtida. 

Tillatelser til jakt må ha en god forankring blant grunneierne som også oppfyller de juridiske forpliktelsene. Det er 
uheldig dersom det danner seg en aksept for at rovdyrjakt kan drives uten behov for å skaffe tillatelse fra grunneier 
først. Da mister grunneier muligheten til å sette vilkår for jaktutøvelsen. Det er videre en fare for at ”fri jakt på store 
rovdyr” kan føre til at jegere også jakter på annet vilt i ly av å drive rovdyrjakt.

Legge til rette for effektiv jakt
Store rovdyr kan tilbakelegge store avstander på kort tid. De har store leveområder som kan være flere tusen 
kvadratkilometer store. Store, sammenhengende jaktområder gjør det derfor lettere for rovdyrjegerne å lykkes 
med jakta. Når jakttiden for jerv, ulv og bjørn går over samme periode som jakttiden for elg og hjort, vil det være 
fornuftig å gi tillatelse til rovdyrjakt til elgjegere og hjortejegere. Grunneierne kan stille vilkår for hvordan jegerne 
skal utøve jakta. Dette kan for eksempel være: Hvilke jegere skal få lov til å jakte, Hvor kan jegerne kjøre, parkere, 
antall jegere, bruk av hund, områder som man ønsker det ikke skal drives jakt på, etc. 

Økonomi
Utmarksinntekter

Utleie av jakt på store rovdyr gir små inntekter, men indirekte kan dette bety mye. Gaupe og ulv har både hjortevilt 
og småvilt som naturlige byttedyr. Det skandinaviske forskningsprosjektet Scandlynx har kommet fram til at enslige 
gauper dreper rundt 36 rådyr i løpet av et år, mens en hunngaupe med unger dreper 50% mer. En ulveflokk dreper  
mellom 100 til 140 elg i løpet av året.

 

Redusere tap av beitedyr

En aktiv jakt og uttak av de store rovdyra vil redusere tapet av beitedyr på inn- og utmark. Indirekte vil derfor 
rovdyrjakt bedre økonomien i husdyrproduksjon som 
bruker inmark og utmark til beite.

Salg av rovdyrjakt

Jakt på de store rovdyra bringer i liten grad direkte 
inntekt i dag, men over tid kan også dette gi interessant 
inntekt. Vi vet ikke hva framtiden bringer. Det er derfor 
fornuftig at grunneierne håndterer dette slik at de har 
styringen med hvem som jakter på deres jaktmarker.
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Gaupe felt i tre. Foto: Fredrik Gammelsrud. 
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Lisensfelling 
Begrepet ”jakt” brukes om etterstrebelse av vilt som 
produserer et høstbart overskudd jf. naturmangfoldloven § 16. 
Ved skademotivert etterstrebelse av vilt som ikke produserer et 
høstbart overskudd brukes begrepet ”felling”. Det er to typer 
felling i rovviltregelverket: lisensfelling og skadefelling. 

Dersom det er nødvendig for å regulere veksten i en bestand 
av gaupe, jerv, bjørn eller ulv, kan rovviltmyndighetene fatte 
vedtak om kvote for lisensfelling. Vedtak om lisensfelling er 
motivert ut fra behovet for skadereduksjon.

Lisensfelling krever i utgangspunktet grunneierens tillatelse 
og omfattes av grunneierens jaktrett. 

Lisensfelling kan bare utøves av registrert lisensjeger. 
Som lisensjeger regnes også deltakelse som hundefører. 
Registreringen skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rovviltart 
det enkelte jaktår. Jeger må være over 18 år og ha betalt 
jegeravgiften for det aktuelle jaktåret.

Alle arter som det er åpnet for lisensfelling på er definert som storvilt. Jeger må derfor avlegge skyteprøve for 
storviltjegere dersom rifle benyttes under felling eller forsøk på felling. Bevis for betalt jegeravgift, våpenkort og 
attestert skyteprøve skal alltid medbringes under jakt og felling. Hagle kan kun benyttes under lisensfelling av gaupe 
og jerv. 

Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg oppdatert om kvotens størrelse, gjenværende kvote og eventuelle 
andre begrensninger for fellingsutøvelsen. Kvittering fra registrering som lisensjeger i Jegerregisteret skal 
medbringes.

Innenfor ulvesonen legges det opp til at ulven skal kunne reguleres ved lisensfelling når bestandsmålet er nådd. 

Skadefelling
Skadefelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner, mens regulering av 
rovdyrbestandene skal først og fremst skje gjennom lisensfelling eller kvotejakt. Fylkesmannen kan gi tillatelse til 
felling av enkeltindivider av kongeørn som volder vesentlig skade på bufe eller tamrein, forutsatt at felling kan rettes 
mot bestemte individer.

Rovviltmyndighetene kan av eget tiltak eller etter søknad fatte vedtak om iverksetting av skadefelling for å forhindre 
fremtidig skade. Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra 
prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til områdets betydning som beitemark, 
skadenes omfang og utvikling, potensialet for fremtidige skader og muligheten for å gjennomføre forebyggende 
tiltak. 

Skadefelling er rettet mot bestemte individer. Vedtak om felling skal være begrenset til et bestemt område, tidsrom 
og antall dyr. Det kan knyttes nærmere vilkår til fellingstillatelsen, herunder at bestemte typer dyr skal være unntatt, 
at felling skal foretas av nærmere bestemte personer, samt metoder for felling. 

Vedtak om skadefelling er frikoblet fra grunneierretten.

Oppdrag om å utføre skadefelling gis vanligvis til et kommunalt fellingslag. Det gis lønn til jegere i kommunale 
fellingslag. Bruk av scooter, helikopter e.l. kan tillates etter søknad. 

Skadefelling som ledes av Statens naturoppsyn har egne regler.

Jaktrett - beskrivelse av lover og regler 
Ulike former for tillatelser fra det offentlige om felling av store rovdyr 
stiller ulike  krav til skriftlig tillatelse fra grunneier. 

Kvotejakt 
Kvotejakt er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart 
med hjemmel i viltloven § 9, der offentlig myndighet fastsetter kvoten. 
Beskatningen av gaupe skjer i dag hovedsakelig gjennom kvotejakt der 
rovviltmyndighetene fatter vedtak om kvotejakt i hver enkelt rovviltregion. 
Under kvotejakt på gaupe gjelder alle regler som for annen jakt. Gaupe er 
definert som storvilt, og jeger må derfor avlegge skyteprøve for storviltjegere 
dersom han skal jakte gaupe med rifle. Det er også tillatt å jakte med hagle. 

Kvotejakta omfattes av grunneierens enerett til jakt og fangst, og jeger må 
derfor ha grunneiers tillatelse. På statsgrunn innebærer dette at man må ha et 
gyldig jaktkort for enten småviltjakt eller storviltjakt. Aldersgrensen for å drive 
jakt på gaupe er 18 år.

Dersom gaupebestanden tillater det, kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe. 

Rovviltnemnda kan sette vilkår som: 

 ○ avgrensing av jaktområdet

 ○ bestemme antall dyr som kan skytes 

 ○ eventuell fordeling på kjønn og alder 

 ○ om bestemte typer dyr skal være unntatt 

 ○ samt nærmere vilkår for gjennomføring av kvotejakten i samsvar 
med regional forvaltningsplan 

Rovviltnemnden kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for jakt 
på gaupe dersom nye opplysninger tilsier det.

Under kvotejakta må jeger kontinuerlig følge med på informasjon fra 
Fylkesmannen om når kvoten er full.

Jaktutøvelsen på 
store rovdyr

De store rovdyrene bjørn, 
jerv, ulv og gaupe betraktes 
som storvilt i viltlovens 
sammenheng. 

Bevis for betalt jegeravgift, 
gjennomført storviltprøve 
og lisensbevis når det er 
aktuelt, skal medbringes 
under jakt og fangst og 
fremvises på forlangende 
av grunneier. 

Kvotejakt er ordinær jakt, og beskatningen av 
gaupe skjer i all hovedsak gjennom kvotejakt.  
Foto: Fredrik Gammelsrud. 

Foto: Dagh Bakka
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Ettersøk av såret rovdyr
Den som skadeskyter gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn under forsøk 
på felling eller jakt, plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest 
mulig. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet 
eller ikke. Det skal ikke gjøres forsøk på felling eller jakt på nye dyr 
mens ettersøk pågår. Jeger skal uten opphold underrette fylkesmannen og 
nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen avgjør videre gjennomføring 
og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i forsøket på felling 
eller jakt skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller 
politimyndighet i det videre ettersøk.

Ved ettersøk av rovvilt som påtreffes skadet eller skades utenom lovlig 
jakt eller fellingsforsøk skal kommunen straks varsle fylkesmannen og 
nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen og politiet kan beslutte at 
ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell.

Forfølgingsretten for rovdyr er den samme som for storvilt etter viltloven 
§ 34.

Nødvendige papirer som må medbringes under jakt, 
felling og fangst

Under jakt, lisensfelling og fangst skal gyldig jegeravgiftskort og 
våpenkort medbringes. Når jakt eller felling utøves med rifle skal 
dokumentasjon for avlagt skyteprøve medbringes. Lisensjegere og 
hundefører skal medbringe personlig lisens for gjeldende art og jaktår 
under fellingen.

Noen viktig bestemmelser som 
regulerer jakt på rovdyr

Nødverge – Naturmangfoldloven § 17
«Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig 
fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan 
avlive vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe».

Det er svært strenge regler for når nødverge kan brukes. Begrepet ”under direkte 
angrep” defineres slik at felling bare kan skje dersom rovviltet jager, er i ferd 
med å angripe eller angriper bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe. 

Nødvergeparagrafen har videre en bestemmelse om at: «Dersom bestanden av 
jerv, gaupe og bjørn over tid har vært klart over bestandsmålet, skal Kongen 
gi forskrift om adgang for eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, til 
å avlive jerv, gaupe og bjørn når avliving må anses påkrevd for å fjerne en 
umiddelbar og betydelig fare for skade på bufe, tamrein og gris.» 

Når den som avliver eller forsøker å avlive rovdyr påberoper seg nødverge, skal 
dette straks meldes til politiet.

Hva er prosedyrene ved påskyting av rovdyr? 
Felling eller forsøk på felling skal meldes til fylkesmann eller andre, slik det er 
beskrevet i vedtaket for den enkelte region. Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for kontroll, merking, 
og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted. Informasjon om dette kunngjøres av 
fylkesmennene i de fylker det er åpnet for kvotejakt.

Skrotter av felte dyr skal innleveres til vitenskapelige formål. Jeger eller preparant plikter å innlevere skrott av gaupe 
innen 1. juni. Om dyret først skal leveres preparant skal det gjøres innen 1. mai. Dersom innleveringsplikten ikke 
overholdes tilfaller hele individet Viltfondet. 

Fellingsperiode 
(2015)

Gaupe: 1.februar til og 
med 31. mars

Jerv: 10. september til og 
med 15.februar.

Bjørn: 21. august til og 
med 15. oktober

Ulv (innenfor 
forvaltningsområde): 
1. januar til og med 15 
februar

Ulv (utenfor 
forvaltningsområde):        
1. oktober til og med 31. 
mars

All påskyting av gaupe, bjørn, jerv, ulv eller 
kongeørn skal meldes rett instans øyeblikkelig. 
Foto: Dagh Bakka.

Foto: Lars Gangås, SNO.
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Foto: viltkamera.nina.noFoto: Dagh Bakka
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Ulike modeller for     
organisering 
1. Utmarkslag 
Utmarkslag som har ryddige vedtekter, bør kunne innlemme rovdyrjakt som 
arbeidsfelt. 

Utmarkslaga ivaretar rollen til grunneier best. 

Utmarkslaga vil over tid også ivareta den mulige næringsmessige vektleggingen 
av dette temaet. 

Det kreves lite ekstra arbeid å legge dette arbeidsfeltet til et utmarkslag som 
allerede arbeider med vilt og jakt. 

2. Elgvald og hjortevald
Hjorteviltvaldene har en noe mindre ryddig og god organisering enn utmarkslagene. Mange vald mangler vedtekter 
og regler. 

De fleste hjorteviltvaldene er grunneierbaserte og der er rollene avklart. Noen vald er imidlertidig jegerbaserte og 
har sitt fokus på jegerrollen. I forhold til denne oppgaven er det viktig at hjorteviltvaldet  lar grunneierfokuset vinne 
fram. 

3. Andre organisasjonsmodeller 
De samme prinsipper som for hjorteviltvald gjelder også her. Det er viktig at man tilpasser dette til lokale løsninger. 
Mangler man totalt grunneierorganisering kan kommunen være et alternativ som tar imot grunneierfullmakter og 
organiserer dette. Da kan man velge noen som koordinerer dette og gir tillatelser på vegne av grunneierne. Vi vil 
imidlertid anbefale at dette skjer i regi av grunneierorganisasjonene.

Hvordan innlemme arbeidet med jakt på store rovdyr i laget? 
Vi anbefaler å benytte etablerte lag der grunneiere allerede har et samarbeid i stedet for å organisere nye enheter. 
Dersom forvaltning og jakt av store rovdyr ikke inngår i saksfeltet til laget, kan laget utvider sitt saksfelt, Rovviltjakt 
vil i liten grad bidra til økonomien i laget, men det er likevel et svært viktig saksfelt som må håndteres. Videre 
utover i denne veilederen har vi sett på hva som kreves av vedtekter og avtaler for at laget skal kunne ha dette som 
saksfelt. Ved valg av alternative løsninger bør en legge vekt på hvordan arbeidet kan gjøres minst mulig ressurs- og 
tidskrevende. Man bør vurdere  å søke viltfond eller andre tilskudd til dette arbeidet.

Organisering
Effektiv jakt på de store rovdyrene er svært arealkrevende fordi jegeren må ha 
mulighet til raskt å flytte fra et jaktfelt til et annet. Med vår eiendomsstruktur og 
skiftende utmarksorganisering medfører dette store utfordringer. Vi vil derfor 
oppfordre utmarkslag og andre grunneiersamarbeid som vald for hjortevilt, til 
å skaffe nødvendige fullmakter fra grunneierne om tillatelse til jakt på de fire 
store rovdyrartene. I enkelte tilfelle der det mangler grunneierorganisering må 
det innhentes grunneierfullmakter. 

Der det mangler grunneierenheter er det et sentralt spørsmål for grunneier hvem 
man gir tillatelse til. I tilfeller der det ikke finnes grunneierorganisasjoner kan 
eventuelt kommunen være en enhet som tar på seg dette. Det viktige er at man 
er fleksibel og at det etableres løsninger som er tilpasset det lokale området.

Hvor store areal trenger et jaktlag for å jakte effektivt? Dette varierer og er 
avhengig av:

 ○ Hvor i landet man befinner seg? 

• Tetthet av revir varierer blant annet med byttedyrtilgang

• Store revir øker behovet for store jaktområder.

 ○ Tetthet av veier og infrastruktur. 

• Stor tetthet av veier gir enklere mulighet for å ringe inn rovdyra under 
jakt. 

 ○ Naturlig avgrensning som 
vassdrag. 

• Man bør unngå at 
kommunegrenser på høydedrag 
og fjellrygger danner jaktgrenser.

 ○ Ulike jaktformer  

• Hundejakt krever store arealer 

• Åtejakt krever kun tillatelse 
av en grunneier. Det samme 
gjør bruk av bås og felle. Disse 
jaktforemene krever ikke store 
arealer.

 ○ Jegernes lokalkunnskap

Hvilken type grun-
neierorganisasjon 
er aktuell til å 
ivareta dette? 

Vi vil anbefale at 
utmarkslag blir en prioritert 
organisasjonsmodell, 
men at elgvald eller andre 
grunneierbaserte enheter 
også kan være alternativer.

Store nok om-
råder er viktig! 

I de fleste tilfeller vil det 
være behov for samarbeid 
mellom flere utmarkslag 
og/eller elgjaktvald for 
å legge til rette for store 
nok jaktvald for de store 
rovdyra. 

Optimalt er det ønskelig 
med samarbeid på  minst 
100 000 daa. 

Dog er det bedre å 
etablere noe samarbeid 
enn ingenting. La derfor 
ikke behov for samarbeid 
på store areal redusere 
interessen for å etablere 
samarbeidet om dette 
tema.

Jerv en en art som kan felles effektivt ved åtejakt, og vil ved åtejakt kreve tillatelse av 
kun en grunneier. Foto: Lars Gangås, SNO. 
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Hva med lag som ikke har vedtekter som ivaretar dette saksfeltet?

Dersom vedtektene ikke gir fullmakt til å arbeide med rovviltjakt, må laget innhente grunneierfullmakt fra 
medlemmene for å ivareta et slikt saksfelt. 

Prosessen for å innhente grunneierfullmakt

Årsmøtet i laget bør ha dette som sak for å forberede at fullmakt innhentes. Når årsmøtet har gjort vedtak om 
at fullmakter skal innhentes, kan underskrifter på fullmakter innhentes allerede på årsmøtet. I forbindelse med 
forberedelse til årsmøte kan fullmakt sendes ut til medlemmene før årsmøtet. Fullmakten kan returneres underskrevet 
hvis medlemmet ikke kan møte på årsmøte. De medlemmene som ikke man har fullmakt fra, må enten oppsøkes eller 
kontaktes slik at fullmakter innhentes. Det medfører ofte en del arbeid å få fullmakt fra alle grunneiere.

Eksempel på grunneierfullmakt til utmarkslag

Hvilken organisasjonsmodell bør velges?
Utmarkslag:
Dersom det er et utmarkslag som skal gi tillatelse til rovviltjakt, må dette være hjemlet i vedtektene eller 
innmeldingserklæringen. Vedtektene i et utmarkslag er ofte romslige og gir tillatelse til dette. Nedenfor følger er et 
eksempel på vedtekter som innlemmer jakt på de store rovdyra:

Formålsparagraf

Eksempel på formålsparagraf som ivaretar lagets mulighet til å gi tillatelse til jakt etter store rovdyr: 

Formål

Lagets formål er å omsette medlemmenes jakt- og fiskerettigheter innenfor lagets geografiske område. 
Grunneierlaget skal sørge for en god og bærekraftig forvaltning av storvilt, småvilt og fiske på lagets område 
med sikte på best mulig økonomisk utbytte for medlemmene. Forvaltningen skal ha som siktemål å bevare vilt- 
og fiskeressursene på lang sikt.

Årsmøtesak

Dersom laget har en formålsparagraf som dekker arbeidsfeltet jakt på store rovdyr, bør årsmøtet aktivere dette ved 
å ha det som egen sak på årsmøtet. På denne måten blir det tydelig for medlemmene at det åpnes for jakt på de store 
rovdyrene. Styret bør presentere hvordan dette er tenkt organisert og gjennomført. De bør også presentere hvordan 
effektiv jakt på store rovdyr skal tilrettelegges. Årsmøte kan gi fullmakt til å arbeide med temaet og eventuelt ta 
initiativ til samarbeid med nabolag. 

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til å åpne opp for tillatelse til jakt på store rovdyr i utmarkslaget godkjennes. Styret får myndighet 
til å arbeide fram detaljer og inngå avtaler.

Styremøtesak

Videre kan styremøtevedtak gi styreleder eller en annen person myndighet til, på vegne av grunneierne, å forhandle  
fram avtale med jegerne v/leder i jaktlaget. Avtale om jakt i området bør gjøres i god til før årets jakt.

Forslag til vedtak:

Styrets leder får fullmakt til å gjøre avtale med jaktlag for store rovdyr i henhold til bestemmelse i årsmøte og i 
styret.

Grunneierfullmakt til utmarkslag

_______________ Utmarkslag har fullmakt til å la et eller flere jaktlag med ansvarlig jaktleder 

få  tillatelse til å jakte…(store rovdyr, rev_____________________________________) i 

medhold  av gjeldende forskrifter og regelverk på min eiendom.

Jeg ønsker å delta i jaktlaget selv, eventuelt med følgende jeger fra min eiendom 

__________________________________.

Alternativ:

.....Jeg forbeholder meg retten til felt vilt.

.....Felt vilt tilfaller jaktlaget.

Fullmakten gjelder fra d.d. og inntil videre.

Kommentar: Vi anbefaler at felt vilt tilfaller jaktlaget og at eventuell kompensasjon      
isteden vurderes av utmarkslaget.
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Elgjaktvald og hjortevald
Dersom det ikke eksisterer utmarkslag kan 
hjorteviltvaldene være en aktuell enhet for å 
ivareta oppgaven. Hvert vald innhenter underskrift 
fra grunneierne som gir fullmakt til å disponere 
over rovdyrjakt på vegne av grunneierne. Mange 
hjorteviltvald mangler imidlertid vedtekter. Tiltak kan 
derfor være å etablere skriftlige vedtekter for elgvaldet 
eller hjortevaldet, eventuelt etablere utmarkslag.

Når flere hjorteviltvald har samlet inn underskrifter, 
kan de gå sammen om et felles rovdyrjaktområde 
som dekker et større område som f. eksempel en hel 
kommune. 

Valda skriver under og forplikter sitt område i forhold 
til jaktavtale.

Under elgjakta og hjortejakta er det ofte mange jegere 
ute i terrenget. Dette kan utnyttes til å få felt flere 
rovdyr. Jakttiden for jerv, ulv og bjørn er helt eller 
delvis sammenfallende med jakttiden for elg og hjort. 
Dette kan praktisk ordnes ved at elg/hjortejegerne 
får skriftlig tillatelse til jakt på store rovdyr 
samtidig. 

Samarbeid mellom flere lag
Et utmarkslag bør innlede samarbeid med 
naboområder om jakt på store rovdyr. Det kan være 
behov for å være samstemte i hvordan jakta skal 
foregå og at dette skjer etter regler som tar spesielle 
hensyn. Man bør også diskutere et samarbeid om 
å etablere store nok jaktområder. Samarbeidet kan 
både skje mellom hjorteviltvald og utmarkslag og 
eventuelt andre enheter som ivaretar grunneiernes 
jaktrettigheter.

Dersom et samarbeid med naboområder krever 
årsmøtegodkjenning bør en lage forslag til 
årsmøtevedtak som blir likelydende i begge 
lagene. Det er viktig å vurdere samarbeid over 
kommunegrenser i områder der denne grensen ikke 
er grense for viltet.

Eksempel på innmeldingserklæring som 
dekker rovviltjakt

Eksempel på grunneierfullmakt til 
hjorteviltvald 

Valdansvarlig har fullmakt til å la et eller flere jaktlag 
med ansvarlig jaktleder få tillatelse til å jakte…(list opp 
rovviltart) ____________________ ________________)
i medhold av gjeldende forskrifter og regelverk på min 
eiendom. 

Jeg ønsker å delta i jaktlaget selv, eventuelt med 
følgende jeger fra min eiendom _______________ 
___________________ .

Alternativ:

......Jeg forbeholder meg retten til felt vilt.

.......Felt vilt tilfaller jaktlaget.

Fullmakten gjelder fra d.d. og inntil videre.

Kommentar: Vi anbefaler at felt vilt tilfaller jaktlaget 
og at eventuell kompensasjon isteden vurderes av 
hjorteviltvaldet.

Innmeldingserklæring

Undertegnede grunneier og/eller rettighetshaver melder seg med dette inn i 

……………………………………………….. utmarkslag

Så lenge medlemskapet varer har laget fullmakt til å: 

• disponere over min jakt- og fiskerett, samt grunnareal i henhold til lagets vedtekter datert ….

• anmelde ulovlig jakt og fiske på min eiendom.

Undertegnede er kjent med de rettigheter og plikter som framgår av de foreliggende vedtekter.

Medlemskapet kan sies opp med et års varsel. Utmeldt medlem er likevel bundet av de forpliktelsene laget har påtatt 
seg slik det går fram av vedtektene. 

Medlemskapet går over til ny eier hvis eiendommen skifter eier.

Eierens navn: ……………………………………………………………………………………………

Adresse: ………………………………………………………………………………………………….

Eiendommens navn: …………………………………………………………..Gnr. ………. Bnr.:……….

Dekar jaktterreng: …………. Meter strandlinje:…………………………..

Dekar totalareal: ………………………… Andre rettigheter: ……………………………………

Sted: ………………………………………………………… Dato: ………………………………………

Underskrift: ………………………………………………………………………………

Elgokse og jerv skutt under samme jakta. Foto: Fredrik 
Gammelsrud
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Næring 
Bør det tas betaling for rovdyrjakt? Bør jakta leies ut til grupper av jegere eller 
bør det selges jaktkort? 

Indirekte vil uttak av rovdyr bidra til at inntjeningen på matnyttig vilt blir 
større og at rovdyrtapene for husdyr som beiter på innmark og utmark 
reduseres. Likevel vil jakt på de store rovdyra i seg selv være en opplevelse 
som gir grunnlag for betaling. 

Et annet moment er at utmarkslaget har en del arbeid og dermed kostnad med 
å organisere rovdyrjakta. Utmarkslaget påtar seg en del administrasjon for 
å kunne tilby rovdyrjakt som oppfyller myndighetenes krav og som samler 
jaktrettigheter innenfor et større område. Disse kostnadene bør i prinsippet 
dekkes ved at jegerne betaler for dette. Alternativt kan dette i en startfase 
dekkes av annen virksomhet. 

Følgende alternativ kan inngå i jaktavtalen: 

1. Jakten er vederlagsfri 

2. Det skal betales en fast pris pr jaktsesong med kr…. 

3. Det skal betales en fellingsavgift pr dyr med kr…. 

4. Det skal betales en fast pris pr jeger med kr. … 

Drift av laget
Tillatelse til rovdyrjakt bør være et av flere tema i laget. 

For å redusere arbeidsmengden i lag hvor rovdyrjakt inngår, bør leder eller en annen person få fullmakt til å håndtere 
dette fra lagets side. Det er viktig at laget legger til rette for raske avgjørelser av hensyn til effektiv jakt. Avtaler og 
eventuell betaling kan forhandles av den som har fått fullmakt. 

Utleie av jakt krever skriftlige avtaler. Skriftlig avtale gir avklarte forhold rundt jaktlederens forpliktelser med 
hensyn til hvordan jakta skal utøves og oppfyllelse av kravene i jaktregelverket.

Rammer og forslag kan diskuteres og forankres i styret og eventuelt på årsmøte på forhånd. 

Jaktavtale
Det er svært viktig at grunneiersammenslutningen inngår en skriftlig jaktavtale 
med jegerne. Gjennom lovverket er grunneier ansvarlig for at jegerne har betalt 
jegeravgift.  Dette er uavhengig av om jegerne betaler vederlag for jakta  eller 
ikke. Jegerne bør organisere seg i jaktlag med en ansvarlig jaktleder. Vi foreslår 
her at jaktleder forplikter jaktlaget slik at jaktleder er ansvarlig for sitt jaktlag.

Eksempel på jaktavtale

Jaktavtale

Mellom ………………………..rovviltjaktlag v/jaktleder

og …………………………………. utmarkslag v/leder (alternativt vald v/valdansvarlig)

Fullmakt til å drive jakt etter ……………………………… i perioden …………………..

• Jaktleder er ansvarlig for å føre liste over deltakerne i jaktlaget, kontrollere at 
deltakerne har betalt jegeravgift og at andre nødvendige formaliteter er i orden for 
jakten.

• Jaktleder gjør en skriftlig opptegnelse over navn på deltagere i jaktlaget.

• Skogsveier kan benyttes etter avtale.

Parkering skjer slik at det ikke er til hinder for næringstrafikk.

• Jaktlederen plikter å rapportere resultatet av jakten slik det kreves fra det offentlige.

Alt.1. Felt vilt tilfaller jaktlaget 

Alt.2. For eiendom……………………….forbeholder

grunneier seg retten til vilt felt på eiendommen.

Underskrift jaktleder…………………………………………………

Underskrift utmarkslag/vald……………………………………

Betaling for 
rovdyrjakta?

Felt bytte er i 
utgangspunktet en del 
av grunneierens utbytte. 
Imidlertid er det skutte 
dyret ofte et svært viktig 
trofe for jegeren som 
skyter dyret. Det kan derfor 
være aktuelt at jegeren 
betaler for å beholde 
byttet. 

Et annet alternativ er å 
la dette være gratis fordi 
et eventuelt bytte er det 
som motiverer jegeren til å 
jakte på disse dyra.

Et alternativ er at 
jaktlaget betaler noe 
administrasjonsutgifter, 
eller at det betales noe 
hvis det blir skutt rovdyr på 
arealet.

Krav om skriftlig 
avtale etter vilt-
loven § 28

Det er krav om skriftlig 
avtale ved utleie av jakt, 
uansett om det betales for 
jakta eller ikke. 
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