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PARTSBREV 
 

Vår ref.: Dykkar ref.: Dato: 

20/369-2//JEN   06.08.2020 

 

GODKJENNING AV VALD FOR HJORT OG RÅDYR 
 

Delegert rådmannskontoret- 004/20, har i møte  gjort følgjande vedtak i saka: 

Bokn kommune godkjenner opprettelsen av valdet Øvrebø, med tellende areal både for 
hjort og rådyr på 1536 dekar. Øvrebø vil med dette få tildelt fellingsløyver i 2020 på linje 
med de eksisterende valdene. 

 

 

 

 

 

Med helsing 

 

 

Jan Erik Nygaard 

assisterende rådmann 
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Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr 

Delegert rådmannskontoret  004/20 

 

 

Saksansv. Jan Erik 
Nygaard 

Arkiv  Arkivsaknr 20/369 

 

 

GODKJENNING AV VALD FOR HJORT OG RÅDYR 
 

Rådmannen sitt vedtak: 
<Bokn kommune godkjenner opprettelsen av valdet Øvrebø, med tellende areal både for hjort og 
rådyr på 1536 dekar. Øvrebø vil med dette få tildelt fellingsløyver i 2020 på linje med de 
eksisterende valdene. > 
 

 

Delegert rådmannskontoret : 

 
Behandling: 

 
 

DRS- 004/20 Vedtak: 

 
 

Kva saka gjeld: 
SAKSFRAMSTILLING 
 
Sammendrag av saken: 
Kommunen har mottatt søknad om opprettelsen av et nytt vald på Austre Bokn. Søknaden gjelder 
for 1536 dekar. Dette gjelder både for hjort og rådyr, og rådmannen foreslår å godkjenne alle de 
1536 dekarene for begge arter.  
 
 
Fakta/saksopplysninger: 
 
Bakgrunn for saken 
Fra før eksisterer valdet Austre Bokn Sør. Nå er det søkt om ett nytt vald på Austre Bokn. Det er 
ikke ønskelig med mange små vald. Det er bedre for forvaltningen med større områder å forvalte. 
Derfor er det ønskelig at det var ett, istedenfor to vald, på Austre Bokn. Dette viser seg imidlertid 
vanskelig å få til.  
I utgangspunktet er det skog og myr i lavlandet som skal godkjennes som tellende areal. 
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Hjorteviltforskriften åpner imidlertid for at «Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som 
tellende areal der disse er av stor betydning for vedkommende art.». Naturforvalter er ikke kjent i 
området, men ut fra ortofoto vedlagt søknaden vurderes arealene til å være egnet for både hjort 
og rådyr.  
 
Det er grunneierne som har eneretten til jakt. Dette følger av viltlovens § 27. Ved at grunneierne 
samarbeider om opprettelsen av vald for større områder, kan de samlet oppnå den størrelse som 
kreves for å kunne få fellingsløyver på hjort og rådyr.  
 
 
Vurdering: 
De negative konsekvensene av opprettelse av vald vurders som svært små. Noen personer kan føle 
at verdien av friluftsliv i området blir svekket, både ved at det blir mindre dyr, og ved at man kan 
føle utrygghet ved ferdsel i området man vet det foregår jakt. Det er ikke kjent at dette er tema 
som man må ta spesielt mer hensyn til for dette arealet, enn ellers i Norge. Videre er det som 
nevnt en ulempe at det dannes nytt vald, istedenfor at eksisterende vald utvides.  
 
Ved å godkjenne nytt vald vil grunneierne som har arealer hvor hjortedyrene beiter få mulighet til 
å få løyver for jakt. Slik situasjonen er i dag er det kun noen grunneiere på Austre Bokn som drar 
fordelen av hjortedyrene i form av jaktrettigheter, mens mange andre kun har ulempene med 
beiteskader, skade på gjerder, spredning av flått med mer. Ved at flere grunneiere får denne 
jaktretten vil ressursene fordeles på en bedre måte enn tidligere.  
 
 
Rådmannens konklusjon: 
De søkte arealer tilfredstiller kravene til tellende areal for hjort og rådyr. Søknaden om nytt vald 
innvilges. 
 
 

 

 


