
Følgende eiendommer ligger innenfor valdets grenser, men er ikke med i valdet (gnr./bnr.):                                                                        

Ett skjema for hver art (kun ett kryss):         

Elg Rådyr   

Hjort Villrein

SØKNAD OM GODKJENNING 
AV VALD / ENDRING AV VALD

Eiendommens navn Gnr./bnr. Underskrift av jaktrettshaver c)Tellende areal b) Totalt areal a)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sum dekar tellende areal :

Det søkes i tillegg godkjenning for                              dekar «annet areal» som grunnlag for fellingtillatelse. 

Kommunen/villreinnemnda godkjenner at valdet er sammenhengende
og har en avgrensning og en form som gjør at det egnet til hjorteviltjakt.

Det godkjennes totalt                               dekar som grunnlag for tildeling.

Snu arket for forklaring på a), b) og c).

Les informasjon på baksiden

Til villreinnemnd/administrativ kommune:

Skjemaet skal sendes til kommunen/villreinnemnda.

Dato Underskrift av valdansvarlig representant

Dato Villreinnemndas/kommunens underskrift

Adresse:

Postnr./-sted:

Telefon:

E-post:

2016

BOKMÅL

Valdets navn/evt. nr.:

Kommune/-r:

Fylke/-r:

Søknadsfrister for godkjenning 
av nytt vald, eller endringer i 

 - elg, hjort og rådyr: 1. mai
 - villrein: 1. april

eksisterenede vald:



 

INFORMASJON 

Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det 
egnet til jakt på vedkommende viltart. 
 
Sammen med søknaden skal det følge et kart (f.eks. N 50 (M711)) hvor valdets 
yttergrenser er tegnet inn, og hvor eventuelle eiendommer som ikke er med i 
valdet er tegnet inn. 
 
a) Totalt areal er arealet innenfor valdets grenser, jf. kart.   
 
b) Tellende areal er for: 
 
Elg, hjort og rådyr: Skogareal og myr under skoggrensa (både produktiv og 
uproduktiv lauv- og barskog). Kommunen kan også godkjenne annet areal som 
naturlig nyttes av vedkommende art, og trekke ut areal som ikke naturlig nyttes av 
vedkommende viltart. 
 
Villrein: Areal over skoggrensa unntatt vann og isbre over 500 daa. Villreinnemnda 
kan godkjenne skogområder som brukes regelmessig av villrein, og trekke ut areal 
som villreinen ikke bruker. 
  
Valdet kan omfatte annet areal enn tellende areal, som f.eks. dyrka mark og 
trebare uproduktive områder. Dette arealet er ikke tellende, men det kan jaktes i. 
Et vald må ha tellende areal som minst tilsvarer gjeldende minstearealet. 
 
c) Underskrift av jaktrettshaver: Alle jaktrettshavere i valdet skal skrive under på 
søknaden, dersom annet ikke er bestemt i avtale eller lov. For et sameie hvor ikke 
annet er bestemt, er flertallsvedtak tilstrekkelig for innmelding av en eiendom. For 
grunneiersammenslutninger og så videre, er det tilstrekkelig med underskrift fra 
lovlig valgt representant.  
 

Søknad om godkjenning av vald som berører flere kommuner skal sendes den 
kommunen der den største delen av det tellende arealet ligger (administrerende 
kommune), om ikke annet er bestemt. 

Godkjenning av vald gjelder inntil en eller flere jaktrettshavere skriftlig trekker 
sitt samtykke tilbake, eller valdets grenser endres på annen måte. Kommunen eller 
villreinnemnda kan til enhver tid kreve at det fremmes en ny søknad om 
godkjenning av et vald. 
 
Se forøvrig veileder til forskrift om forvaltning av hjortevilt fra januar 2016 for 
ytterligere veiledning. 
 
Se www.hjorteviltregisteret.no for oversikt over vald i ditt område. 

 


