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Høringsbrev for konsesjonssøknad hjorteoppdrett på Gnr 65 Bnr 9 i Lesja 

kommune  

 
Eva og Ove Berger søker om konsesjon til å starte hjorteoppdrett som tilleggsnæring til 

gårdsdrifta på gården sin Gnr 65 Bnr 9.  

 

Søknaden skal behandles etter «Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i 

innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt» og «naturmangfoldsloven».  

 

I følge forskriftens § 3-1, kan hjort oppdrettes etter særskilt tillatelse fra kommunen når 

virksomheten fyller vilkårene i § 4 til område, inngjerding og rømming. Det er kun anledning til 

å oppdrette hjort med opprinnelse fra norske ville bestander av arten Cervus elaphus atlanticus.  

 

Nedenfor gjengis det som skal gi grunnlag for tillatelse ifølge «Forskrift om hold av vilt i 

fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt» til § 3-1.  

 

Kommunen skal vurdere hvilke allmenne interesser som blir berørt av tiltaket. Tillatelse bør som 

hovedregel ikke gis dersom innhegning plasseres i et viktig leveområde for viltlevende 

viltbestander, i områder av stor verdi for naturvern, friluftsliv eller allmenn ferdsel. Tillatelse 

bør heller ikke gis dersom etablering medfører fare for miljømessig forurensning, eller sterke 

næringsmessige hensyn taler imot.  

 

Kommunen skal i sin vurdering blant annet legge vekt på antallet innhegninger og samlet 

arealbruk i distriktet.  

 

Innhegning for viltoppdrett skal plasseres slik i landskapet og i forhold til ferdselsårer at den 

ikke virker skjemmende eller er til vesentlig ulempe for ferdsel og annen virksomhet. Kommunen 

kan sette vilkår for tillatelse til å oppføre innhegning.  

 

For å avklare disse forholdene sendes søknaden på høring til berørte fagmyndigheter; 

Fylkesmannen i Oppland, Oppland Fylkeskommune, Mattilsynet og NVE.  
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Saken sendes også på høring til følgende berørte lokale instanser: Almenningsstyret for Lordalen 

statsalmenning, Lesja historielag, Pilgrimsleden, rettighetshavere til veg 7, Lesja og Lesjaskog 

bondelag, Lesja fjellstyre, Statsskog, Lesja beitesamlag, Lesja elgutvalg, Lesja grunneierlag, 

Lordalen beitelag, Lesja skogeierlag, styret for Djupdalsvegen, Lesjaleira grunneierlag og 

tilgrensende naboer. 

  

Om den omsøkte virksomheten:  
Eva og Ove Berger søker om å starte hjorteoppdrett på et areal på til sammen 185 dekar som 

ligger på deres eiendom Gnr 65 Bnr 9, og leid areal fra naboeiendommen Gnr 65 Bnr 2. Alt areal 

som skal brukes til tiltaket er i dag skog, mesteparten med lav bonitet. Inngjerdingen skal 

utformes som 2 eller 3 separate innhegninger. Deler av arealet skal overflatedyrkes eller ryddes 

til beite mens andre deler skal fortsette å være skog for å gi ly til dyrene. Dyrene skal ha 

drikkevann fra bekk med årssikker vassføring som renner gjennom hegnet. Dersom det er 

nødvendig vil det bli etablert forsyning av rent frostfritt drikkevann.  

 

Gjerdet skal utformes med en høyde på 244 cm, og det skal holdes fritt for trær i en avstand på 3 

meter på hver side av gjerdet. Tiltakshaver har ikke fastsatt i detalj endelig utforming av 

gjerdetraseen, dette vil ifølge tiltakshaver bli gjort i samråd med berørte interesser. Tiltakshaver 

planlegger å starte med en besetning på 10 dyr, og gradvis øke besetningen til 70-80 dyr innen en 

periode på 5 år. Det søkes konsesjon for det dyretall som innhegnet areal gir grunnlag for. Det 

skal etableres en fast foringsplass og det skal etableres et enkelt fangst og håndteringsanlegg i 

innhegningen. På lengre sikt har tiltakshaver et ønske om å etablere et gårdsslakteri som kan 

foredle kjøttet fra hjorten.  

 

Gjerdespesifikasjoner:  

-Tornado viltgjerde T20/244/15 Titan, 244cm høyde  

-Topptråd 4mm wire/ståltråd  

-Impregnerte trestolper dimensjon 10x350cm  

-Impregnerte trestolper dimensjon 14x400cm for hjørner og ved grinder.  

 

Tiltakshaver har gjennomført kurs i hjorteoppdrett hos norsk hjortesenter, og planlegger å 

hospitere hos en oppdretter som er godkjent for opplæring av Norsk hjorteavlsforening for å lære 

den praktiske siden av hjorteoppdrett.  

 

Om området hvor tiltaket er planlagt:  
Oversiktskart: 
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Kart 1  

 
Kart 2 

  

Kart 1 viser arealet hvor det er planlagt å bygge det første hegnet for hjorteoppdrett, arealet ligger 

på søkers egen eiendom Gnr 65 Bnr 9 og naboeiendommen Gnr 65 Bnr 2. Senere er det planlagt 

å etablere et hegn til mellom det første hegnet og Djupdalsvegen i de to i teigene, dette vises i 

kart 2. Gjennom arealet som vil bli inngjerdet går det to enklere traktorveier som brukes som 

adkomst til skogteiger innenfor, det er stor trafikk av turgåere til Lorkverna på den ene av disse 

veiene. Tiltakshaver beskriver i sin konsesjonssøknad at de ønsker å ha en dialog med berørte 

interesser for å finne løsninger i forhold til disse problemstillingene. Deler av arealet det er søkt 

om å gjerde inn går ned til Lora elv. Det kan være flomfare på den nedre delen av arealet, men 

dyrene vil ha tilgang til høyereliggende arealer som er flomsikre. 
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Mesteparten av arealet der det er planlagt å anlegge hjortefarm ligger på område med felles 

beiterett. For å kunne etablere hjortefarm på arealet må beiteretten enten innløses eller leies for 

en bestemt periode. Konsesjonssøker har ikke lagt fram dokumentasjon på at beiteretten for 

området er leid eller innløst.  

 

Om naturverdier og kulturminner  
Det er gjort søk i naturbase og det er ikke funnet registreringer av naturverdier på arealet hvor 

hjortefarmen er planlagt etablert. Det er registrert et kulturminne i nedre del av arealet men dette 

er ikke fredet, det vil være mulig å utforme innhegningen på en slik måte at dette kulturminnet 

blir liggende utenfor innhegningen.  

 

Lesja kommunes miljøkonsulent har gjennomført en naturmangfoldsvurdering av arealet i 

forhold til vilt. Denne vurderingen konkluderer med at arealet det søkes etablert hjortefarm på er 

viktig for viltlevende hjortedyr. 

  

Vedlagte dokumenter:  

Konsesjonssøknad for hjorteoppdrett  

Arealstatistikk for involverte eiendommer  

Kart  

 

Det avholdes befaring av arealet der hjortefarmen er planlagt mandag 02.10.2017 klokka 

11. Oppmøte ved bommen på Lordalsvegen.  

 

Hovedtemaet for befaringen vil være fagetatenes spørsmål knyttet til etablering av en hjortefarm.  

 

Deltakere på befaringen bes om å melde fra til saksbehandler Harald Aulie på forhånd, tlf. 61 24 

41 21 eller harald.aulie@lesja.kommune.no  

 

Frist for å avgi høringsuttalelse 15.10.2017 

  

Høringsuttalelser sendes til Lesja kommune postboks 53, 2665 Lesja, eller 

postmottak@lesja.kommune.no  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Harald Aulie 

landbruksrådgiver 
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