
Følgjande eigedomar er innafor grensene til valdet, men er ikkje med i valdet (gnr./bnr.):                                                                         

Eitt skjema for kvar art (berre eitt kryss):         

Elg Rådyr   

Hjort Villrein

SØKNAD OM GODKJENNING 
AV VALD / ENDRING AV VALD

Namnet på eigedomen

Namn og ev. nr. valdet:

Søknadsfristar for godkjenning
av nytt vald, eller endringar i

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

Kommune/-ar:

Fylke:

Gnr./bnr. Underskrift av jaktrettshavaren c)Teljande areal b) Totalt areal a)

eksisterande vald:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sum dekar teljande areal :

Det blir i tillegg søkt godkjenning for                                 dekar «anna areal» som grunnlag for fellingsløyve. 

Kommunen/villreinnemnda godkjenner at valdet er samanhengande
og har ei avgrensing og ei form som gjer at det høver til hjorteviltjakt.

Det blir totalt godkjend                              dekar som grunnlag for 
tildelinga.

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

Les informasjon på baksida

Til villreinnemnd/administrativ kommune:

Skjemaet skal sendast til kommunen/villreinnemnda.

Dato Underskrift av valdansvarleg representant

Adresse:

Postnr./-stad:

Telefon:

E-post: Dato Underskrift frå villreinnemnda/kommunen

2016

NYNORSK



 
 

Valdet skal vere samanhengande og ha ei avgrensing og ei form som gjer at det høver til 
jakt på gjeldande viltart.

Saman med søknaden skal det følgje eit kart (til dømes N 50 (M711)) der yttergrensene 
til valdet er teikna inn, og der eventuelle eigedomar som ikkje er med i valdet er teikna inn.

a) Totalt areal er arealet innanfor valdsgrensene, jf. kart.

b) Teljande areal er for:

Elg, hjort og rådyr: Skogareal og myr under skoggrensa (både produktiv og 
uproduktiv lauv- og barskog). Kommunen kan og godkjenne anna areal som naturleg 
blir nytta av den gjeldande arten, og trekkje ut areal som ikkje blir naturleg nytta 
av denne viltarten.

Villrein: Areal over skoggrensa bortsett frå vatn og isbre over 500 dekar.
Villreinnemnda kan godkjenna skogsområde som villreinen bruker regelmessig, og 
trekkje ut areal som villreinen ikkje bruker.

c) Underskrift av jaktrettshavar: Alle jaktrettshavarane i valdet skal skrive under på søknaden, 
dersom anna ikkje er bestemt i avtale eller lov. For eit sameige kor ikkje anna er bestemt, 
er �eirtalsvedtak tilstrekkeleg for innmelding av ein eigedom. For grunneigarsamanslutningar 
med vidare, er det tilstrekkeleg med underskrift frå lovleg valt representant.

Søknad om godkjenning av vald med eigedomar i �eire kommunar skal sendast til den 
kommunen der den største delen av det teljande arealet ligg (administrativ kommune), 
om ikkje anna er bestemt.

Godkjenning av eit vald gjeld til jaktrettshavaren skriftleg trekkjer samtykket sitt tilbake, 
eller til valdsgrensene blir endra på annan måte. Kommunen eller villreinnemnda kan til 
ei kvar tid krevje at det blir lagt fram ein ny søknad om godkjenning av eit vald.

Sjå rettleiar til forskrift om forvalting av hjortevilt frå januar 2016 for meir forklaring.

Sjå www.hjorteviltregisteret.no for oversikt over vald i området ditt.

INFORMASJON  


