
 

 

Omorganiseres til ett vald 

Bestemmelsene i Hjorteviltforskriftene gjør det nødvendig å slå sammen hele 

Forollhogna villreinområde til ett jaktvald. Uten en slik omorganisering kan 

området miste de grønne jaktkortene - med andre ord at tildelingen skjer som 
valgfrie dyr. 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 

Villreinutvalget sender i neste uke ut forslaget til ny femårig bestandsplan. Høringsfrist er 

satt til 6. mars. Bestandsplanen kommer opp som sak på årsmøtet den 22. april i 
Vingelen samfunnshus. 

Hovedargumentet for den jaktmessige omorganiseringen er fortsatt å kunne beholde de 

grønne jaktkortene; med andre ord at tildelingen skjer som valgfrie dyr. Her viser 
utvalget til paragraf 14 i Hjorteviltforskriftene: 

§ 14. Bestandsplan og fellingstillatelse  

       "Kommunene og villreinnemndene skal stimulere og legge til rette for jaktrettshavernes 

bestandsplanlegging.  

       Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for vald godkjent 

for jakt etter elg og/eller hjort. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og 

plan for den årlige avskytningen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal ta 

hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent. Når godkjent bestandsplan for vald 

foreligger skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie 

dyr.  

       Villreinnemnda kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for 

villreinområdet dersom hele villreinområdet er organisert som ett vald. Når godkjent 

bestandsplan foreligger skal villreinnemnda gi en samlet fellingstillatelse for hele 

planperioden som valgfrie dyr.  

       Ved fastsetting av nytt minsteareal i løpet av planperioden skal kommunen tildele ny 

fellingstillatelse. Ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller ved vesentlige 
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uforutsette endringer i bestanden i området i løpet av planperioden, kan kommunen eller 

villreinnemnda vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse." 

Utvalget stiller opp 

Utvalgssekretær Heidi Ydse har i dag sendt ut forvarsel om årsmøtet (formell innkalling 

kommer senere). Dersom noen av dagens vald skulle ha ønske om det, er utvalget 

beredt til å stille på møter for å diskutere omorganiseringsforslaget. 
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