


Organisering av 

hjorteviltforvaltningen og

samhandling gjennom jaktåret 

17.11.2022

Linn Aasnes naturforvalter Steinkjer kommune

2



17.11.2022

3



17.11.2022

4



17.11.2022

Tittel presentasjon (fjern eller tilpass i innstillinger) 5



17.11.2022

Tittel presentasjon (fjern eller tilpass i innstillinger) 6



Jaktrettshavernes ansvar (M-478):

 Organisere og tilrettelegge jaktutøvelsen

 Har muligheter til å bidra i bestandsforvaltningen gjennom utarbeidelse av 
bestandsplaner og gjennomføring av forvaltningstiltak



Kommunens ansvar (M-478):

 Hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. Det 
krever fagkunnskap og lokalkunnskap

 Stort ansvar for å minimere konflikten med andre interesser: Passe på at 
hensyn blir tatt til:

 Jordbruk 

Skogbruk 

Samferdsel

Naturmangfold (§§8-12 i Naturmangfoldloven)

 Målsettinger: konkrete og etterprøvbare. Tydelig retningslinje for 
bestandsplanarbeidet
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Fylkeskommunen og Statsforvalteren

 Fylkeskommunen: Viktig funksjon i å veilede og samordne kommunene i sin 
region

 Statsforvalteren: klageinstans
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Organisering: Vald og bestandsplaner - Stort mangfold

Vald m/bestandsplan (gamle 
Steinkjer kommune)
 Sparbu vald/bestandsplan

 Ogndal vald/bestandsplan

 Stod vald/bestandsplan

 Egge vald/ bestandsplan

 Beitstad/bestandsplan

 Kvam/bestandsplan

Verran bestandsplanområde
 Malm storvald

 Saugestad

 Indre Vada

 Øvre og nedre Tua

 Ulvig Kiær

 Ytre Verran storvald



Organisering: kommunal forvaltning hovedsakelig 
administrativt

 Det meste er administrativt delegert. Viltforvalter.

 Politisk behandling: kommunens målsetting, bestandsplaner, tildeling av 
hjortevilt, tildeling av tilskudd fra kommunalt viltfond, klagesaker. 

 Steinkjer Viltråd: 

Samarbeidsforum og rådgivende

Består av valdledere, skogeierlag, bondelag, fjellstyrer, statskog, noen store 
grunneier, JFF (sikre lokal forankring gjennom samhandling)

1 politisk valgt leder. Møtegodtgjøring (kommunen betaler).
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Samhandling: Viltrådet (viktig)

 Kommunale målsettinger 3. år

 3. årige bestandsplaner

 Krav til innhold: status, utfordringer, målsettinger, hva gjør vi for å løse utfordringer, avskyting

 Gjennomgang av bearbeidet statistikk hvert år (sett og skutt) 

 Vald/bestandsplanområde: presentasjon (hvert år/3. årig periode). Nådde vi målene våre? Hvorfor? 
Presenteres i plenum

 Kommunen kommenterer

 Kommunen oppsummerer sine målsettinger. Nådde kommunen målene? Hvorfor?

 Skadeskyting

 Pålegg om rapportering

 Kjevekontroll, innlevering av peiser og ovarier med to eggstokker (elg 1,5 år og eldre)

 Info brev
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Viltvakta

 6 personer (3 ansatte/ 3 stk fra Kommuneskogen). Viktig med de riktige 
personene over lang tid. 

 1 uke vakt (tors/tors, timelønn v/utrykning, vakttilskudd 1000 kr/uka)

 Leverer til Vilteksperten (kjører det dit opp, flår, henger inn, veier, 
godkjennes/avvises av Mattilsynet)

 Forsikret i kommune/Kommuneskogen

 Hund ikke forsikret (ønske)

 Kjeveinnsamling

 Obduksjoner

 Tvil om skutt elg skal gå på irregulær avgang

17.11.2022

13



17.11.2022

14

Vegvarslingsplan (2 årig): 

• ALLE VET HVORDAN DEN BRUKES. 

• rapportering hver mnd (vi har hver 6. 

mnd), 

• vegvarslingskurs (gyldig 5 år)

• bekledning, skilt, kjegler (strenge krav)
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