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Dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 18 – tillatelse 
til kvotefri jakt på hjortekalv i Sogndal kommune 
jaktsesongen 2022/2023 
Miljødirektoratet dispenserer fra bestemmelsene i hjorteviltforskriften § 18, og 
tillater at Sogndal kommune tildeler kvotefri jakt på kalv av hjort i jaktsesongen 
2022/2023. 

Vi viser til søknad fra Sogndal kommune om mulighet til å tildele fri kvote på kalv av hjort grunnet 
arealbrukskonflikter, jf. søknad datert 19. juli 2022. 

Vedtak  
Miljødirektoratet dispenserer fra forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) § 18, 
og gir Sogndal kommune mulighet til å tildele kvotefri jakt på hjortekalv til godkjente vald i 
2022/2023, jf. § 37 i samme forskrift. Kommunen beslutter hvilke vald som skal tildeles kvotefri 
jakt på hjortekalv. Kommunen må informere valdene om krav til rapportering i tråd med dette 
vedtaket. 

Bakgrunn for saken 
Det er store hjortebestander i deler av landet, og i enkelte områder skaper dette betydelige 
interesse- og arealbrukskonflikter. Dette gjelder særlig blant aktivt næringsdrivende i landbruket 
langs kysten. For å begrense konflikten ønsker LMD å tilrettelegge for kvotefri jakt på hjortekalv 
jaktåret 2022/2023, og har bedt Miljødirektoratet legge til rette for dette. Direktoratet har i brev 
av 15. juni 2022 gitt nærmere informasjon om kommunenes mulighet til å søke på kvotefri jakt 
på hjortekalv inneværende jaktsesong. 

Miljødirektoratets vurderinger 
Det er relativt liten jegerseleksjon når kalver felles under jakt, og vi kan derfor anta en jevn 
fordeling mellom hanndyr og hunndyr i uttaket. Et stort kalveuttak vil derfor ikke ha særlig 
påvirkning på kjønnssammensetning i bestanden etter jakt. Dersom mye kalv tas ut framfor eldre 
dyr, kan dette bidra til en høyere gjennomsnittsalder, noe som ofte er ansett som fordelaktig i 
bestandssammenheng. Vi bemerker likevel at i en situasjon hvor målet er bestandsreduksjon, må 
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kalveuttaket komme som et tillegg til den målretta avskytingen av eldre alderskategorier som 
skal bidra til bestandsreduksjon. 

En tillatelse til kvotefri jakt på hjortekalv gjelder i utgangspunktet innenfor grensene til den 
kommunen som søker. For vald med areal i flere kommuner, betyr dette at de berørte 
kommunene må avklare seg imellom om kvotefri jakt på hjortekalv skal gjelde i hele det 
grenseoverskridende valdet eller ikke.  

Tildeling og rapportering 

Kommunen 
Tildeling av kvotefri jakt på hjortekalv kommer i tillegg til den normale fellingstillatelsen, og kan 
tildeles etter 15. juni. Kommunen må selv utforme tillatelse til kvotefri jakt på hjortekalv og 
informere valdene som får tildelt dette innen jaktstart 1. september. Allerede tildelte 
fellingstillatelser skal ikke trekkes tilbake.  
 
Kommunen registrerer fellingsrapport i Hjorteviltregisteret, og rapporterer fellingsresultat til SSB 
på vanlig måte, inkludert antall kalver felt igjennom kvotefri jakt. Selve tildelingen av kvotefri jakt 
på hjortekalv vil ikke være mulig å rapportere til SSB. 

Jaktleder og jeger/jaktrettshaver 
Jaktleder, ev. jeger/jaktrettshaver er ansvarlig for at alle felte kalver, uavhengig av kvote eller ikke, 
rapporteres i Hjorteviltregisteret eller i appen Sett og skutt. Ved spørsmål om registering, kontakt 
Naturdata på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10. 

Valdansvarlig 
Innsending av fellingsrapport er valdansvarlig sitt ansvar. Rapportering gjøres samlet for hele 
jakta, det vil si at alle kalver felt, uavhengig av tildelingsmåte, skal rapporteres til kommunen på 
fastsatt fellingsrapport eller elektronisk i Hjorteviltregisteret www.hjorteviltregisteret.no. 

Bestandsplaner 
Vald og bestandsplanområder med godkjent bestandsplan har normalt mulighet til å overføre 
fellingstillatelser mellom år i planperioden. Kommunen skal årlig vurdere uttak av de spesifikke 
kjønns- og alderskategoriene. Ved tillatelse til fri kalveavskyting, må kommunen ved evaluering av 
årets felling se bort ifra andel kalver i evalueringen, og samtidig informere valdet eller 
bestandsplanområdet om hvordan en ev. overføring av fellingstillatelse skal gjennomføres. 

Grunneiers rettigheter 
Felling av hjortekalv krever at valdet får tillatelse til kvotefri jakt på hjortekalv fra kommunen i 
samsvar med dispensasjonen gitt av Miljødirektoratet. Retten til å felle et fritt antall hjortekalv 
gjelder da alle jaktrettshavere i valdet. Den enkelte grunneier må imidlertid også samtykke til at 
kvotefri jakt på hjortekalv i medhold av dispensasjonen, kan utøves på sin eiendom. For sameier 
gjelder vanlige regler etter sameieloven.  

Klagerett 
Dere kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere har mottatt dette brevet. 
Klagen sendes til Miljødirektoratet. 
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Morten Vangen Kari Bjørneraas 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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