
1. mai: Frist for å søke kommunen om:
• Godkjenning av vald
• Godkjenning av bestandsplanområde
• Godkjenning av bestandsplan

10. august - 23. desember:  Jakt på voksen råbukk
25. september - 23. desember: Rådyrjakt

1. september - 23. desember: HjortejaktHele landet med unntak av kommuner under
25. september - 23. desember

ELGJAKT: ØVRIG:

Guouvdageaidnu/Kautokeino og Kárášjohka/Karasjok
1. september - 23. desember

15. juni: Frist for kommunen til å svare på søknad om:
• Søknad om godkjenning av vald
• Søknad om godkjenning av bestandsplanområde
• Godkjenne bestandsplaner

15. juni: Frist for kommunen:
Til å tildele fellingstillatelser til de som ikke har
godkjent bestandsplan (direkte tildeling).
Tildele fellingstillatelser dersom arealkravet i § 15 ikke
lenger er oppfylt, ved vesentlig uforutsette endringer i
bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra
godkjent bestandsplan, herunder ved vesentlige avvik
i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller
alder.

Ti dager etter jaktas slutt: 
Skal valdene rapportere inn til kommunene på den 
plattform som har blitt avtalt 
(Sett&skutt, Hjorteviltportalen, evt på papir o.l).

30 dager etter jaktas slutt:
Skal kommunen ha rapportert inn jakta til SSB. 
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15. januar: Frist for å sende inn forslag
om endring av minsteareal.

15. mars: Frist for kommunen til å fastsette
ny forskrift om minsteareal.  (Om det er aktuelt).

1. april: Frist for kommunen for å eventuelt trekke 
godkjenning av bestandsplanområde tilbake om kravene i 
hjorteviltforskriftens § 12 ikke lengre er oppfylt.

1. april: Jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut 
av et godkjent eller omsøkt vald, skal melde dette skriftlig 
til valdansvarlig representant med kopi til kommunen 
senest 1. april. (hjorteviltforskriftens § 11.)

1. april: Frist til kommunen for å trekke tilbake 
godkjenning av vald, bestandsplan/-område eller kvotefri 
rådyrjakt.

DESE
MBER JANUAR

FEBRUAR
MARS

AP
RI
L

MA
I

JUNIJULI
AUGUST

SEPTEM
BER

NO
VE

MB
ER

OK
OT
BE
R




