
 

Søknad om godkjenning av vald og fellingstillatelse 

Beskrivelse: Alle som skal jakte hjortevilt må ha en offentlig 
fellingstillatelse. For å få tildelt en fellingstillatelse må 
jaktrettshaver, som i de fleste tilfeller er grunneier, søke 
til kommunen (elg, hjort og rådyr) godkjenning av 
området jakten skal foregå i. Dette området kalles for et 
vald. 

Hjorteviltforskriften lister en del vilkår som må være 
oppfylt for at et område skal bli godkjent som vald. Det 
overordna målet er at området skal være egnet for jakt 
på hjortevilt. Det stilles derfor krav til størrelsen på 
området, områdets avgrensing og form og hvilke 
arealtyper det består av. 

Tellende areal 
Valdet må ha arealtyper som benyttes av hjorteviltarten 
det skal jaktes på. For elg, hjort og rådyr er dette i 
hovedsak skogareal og myr under skoggrensa. 

Slike areal kalles tellende areal, og det er størrelsen på 
det tellende arealet som legges til grunn når kommunen 
tildeler fellingstillatelser. For å få tildelt en fellings-
tillatelse er det et krav at det tellende arealet har en gitt 
størrelse, dette kalles for minsteareal. For at et vald skal 
få tildelt en fellingstillatelse må derfor valdets tellende 
areal minst tilsvare minstearealet. 

Godkjente vald tildeles fellingstillatelser uten årlig 
søknad. 

For vald med godkjent bestandsplan for elg og hjort 
tildeles hvert enkelt vald fellingstillatelse for hele 
bestandsplanperioden. 

 

Målgruppe: Storviltområder, utmarkslag, grunneiere  
  

Samarbeids-

partnere: 

Innlandet Fylkeskommune 

Gjeldende lov og 

regelverk: 

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) 

Hjorteviltforskriften (gjelder alt hjortevilt) 

Forskrift om kommunale viltfond m.m. 

  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38?q=viltloven
http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Hjorteviltforskriften-rundskriv/
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-15-537?q=forskrift+viltfond
http://www.vaaler-he.kommune.no/


Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Våler 
kommune 

Forskrift om adgang til storviltjakt i Åsnes kommune 

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 

 

Hvordan få 

tjenesten: 

Søknad sendes til kommunen innen 1. mai 

Søknadsskjema: Det er et eget skjema for søknad om godkjenning av vald. 
Dette finner du her hos miljødirektoratets sider.  

For øvrige søknader er det ikke utarbeidet egne skjema. 

 

Vedlegg: Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Hvilken art eller arter søknaden gjelder for.  

b) Kart som tydelig viser grensene for valdet.  

c) Fullstendig oversikt over de eiendommer (gårds- og 
bruksnummer) valdet omfatter og den enkelte eiendoms 
størrelse innenfor valdets grenser.  

d) Oversikt over tellende areal som ønskes godkjent for 
den enkelte viltart.  

e) Skriftlig samtykke fra alle jaktrettshavere i valdet, eller 
underskrift fra lovlig valgt representant for styre i sameie, 
allmenning, felles viltområde eller organisert utmarkslag.  

f) Navn og nøyaktig postadresse for den personen som er 
oppnevnt som valdansvarlig representant, jf. § 12. 
Vedkommende skal underskrive søknaden på vegne av 
jaktrettshaverne. 

Søknadsfrist: 1. mai 

Sendes til: Våler kommune, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør. 

postmottak@vaaler-he.kommune.no 62 42 44 00 

Søknads-

behandling: 

Søknaden behandles av landbrukskontoret for Våler og 

Åsnes.  

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2016-03-03-270
http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2009-05-25-569?q=jakt+elg+%C3%A5snes
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313?q=forskrift+ut%C3%B8velse+jakt+fangst
file://vlr-fil20/Landbruk/Fellesmappe_Landbruk/Nettsider/Tjenestebeskrivelser/her
mailto:postmottak@vaaler-he.kommune.no


Behandlingstid: Søknadene behandles i perioden 1. mai – 15 juni 

Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Innlandet. Klagefristen er 

3 uker fra mottatt informasjon om vedtak. 

Kontakt: Våler kommune, tlf. 62 42 44 00 

 


