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Informasjon til kommuner om mulighet for 
kvotefri avskyting av hjortekalv  

Kommuner som opplever interesse- og arealbrukskonflikter knyttet til tette 
hjortebestander, kan søke Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv 
for jaktåret 2022/2023.  

Vi viser til supplerende tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) datert 31. mai 
2022 hvor Miljødirektoratet bes om å legge til rette for kvotefri avskyting av hjortekalv for 
kommuner som søker om dette. Vi informerer her kommunene om denne muligheten.  

Bakgrunn 
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.  

Slik søker kommunen 
Kommuner kan etter søknad få tillatelse til å tildele kvotefri jakt på hjortekalv ved jakt høsten 
2022. Søknad sendes til post@miljodir.no innen 10. august 2022, og merkes med saksnummer 
2022/7129.  
 
Søknaden skal inneholde opplysninger om:  

 Vurdering av kommunens særskilte behov for kvotefri jakt. 
 Oversikt over vald i kommunen som skal tildeles kvotefri jakt. 

 
Miljødirektoratet vil behandle søknad om kvotefri jakt på hjortekalv etter bestemmelsen om 
dispensasjon i forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) § 37.  
 
Hjorteviltregisteret er tilrettelagt for å rapportere antall felte kalver, men ikke tildeling av kvotefri 
jakt på hjortekalv. Kommunen skal derfor oppgi hvilke vald som får tildelt kvotefri jakt på 
hjortekalv i søknaden, og trenger ikke melde det inn i etterkant. Informasjonen vil bli brukt til å 
vurdere tiltaket etter endt jakt.    

Vindafjord kommune 
Rådhusplassen 1 
5580  ØLEN 
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Tildeling  
Kommunen tildeler fellingstillatelser gjennom Hjorteviltregisteret som normalt innen 15. juni. En 
ev. 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.  

Hvem vil fellingstillatelsen gjelde for? 
Som annen jakt på hjortevilt, skal kvotefri jakt på hjortkalv skje innenfor godkjente vald og i tråd 
med regler for utøvelse av jakt, jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med 
kommentarer. Adgang til kvotefri jakt på hjortekalv gjelder for alle jaktrettshavere i hele valdet.    
 
Kommunen kan vurdere om det er hensiktsmessig at kvotefri jakt på hjortekalv fortrinnsvis 
tildeles til vald med bestandsplan.  

Vald og bestandsplanområder som ligger i flere kommuner 
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 kvotefri jakt på 
hjortkalv kun er tillatt i den delen av valdet som ligger innenfor kommunen som har fått tillatelse. 
Vi anbefaler derfor at kommuner med grenseoverskridende vald avklarer om kvotefri jakt på 
hjortekalv skal gjelde i hele det grenseoverskridende valdet eller ikke, og at dette kommer fram i 
søknaden til Miljødirektoratet. Tilsvarende vurdering bør gjøres for grenseoverskridende 
bestandsplanområder.  

Rapportering  

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.  

Kommunen 
Kommunen 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.  

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.  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m520/m520.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m520/m520.pdf
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Andre tiltak  
Kvotefri jakt på kalv kan bidra til økt uttak av hjort. For å redusere tetthet av hjort er også høyt 
uttak av voksne hunndyr et effektivt virkemiddel, jf. rapporten  Avskytingsstrategier for elg og 
hjort: Hva skal vi velge, og hva blir konsekvensene?. Bruk av bestandsplaner, i samsvar med gode 
kommunale mål, endring av minsteareal og fravik av minsteareal er også tiltak som bør benyttes.  
 
I løpet av høsten 2022 vil Miljødirektoratet i samarbeid med Norsk Hjortesenter arrangere et 
arbeidsmøte for å se på tiltak som kan bidra til å redusere hjortebestanden, og derigjennom 
arealbrukskonflikter. Et utvalg av berørte organisasjoner og etater vil inviteres til å delta på dette. 
Nærmere informasjon om dette kommer seinere. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Erik Lund Kari Bjørneraas 
fung. seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Kopi til: 
Alle statsforvaltere  
Alle fylkeskommuner 
Naturdata  
Norsk Hjortesenter 
LMD 
KLD 
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