Jakt- og fiske i Vingelen
Revidert 2022
Utarbeidet av Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie som et vedlegg
til driftsplanen for utmarka i Vingelen. Inneholder retningslinjer og
organisering av jakt og fiske i Vingelen. Endringer kan bli gjort, den
enkelte jeger/jaktlag plikter å sette seg inn i de sist oppdaterte regler
før jakta starter.

Storvilt
Reinsjakt
Jakttid fra 20. august til 20. september.
Jaktfelt: Følger sognegrensa + overgangsavtaler
Forvaltes av Vingelen Sameie
Søknadsfrist for innenbygds/rettighetshavere 1. mars. Grovfordeles i midten av
mars. Endelig fordeling i midten av mai.
Sameiere som får tildelt jakt kan jakte selv eller videreselge jaktkortet privat.
Sameiestyret står for fordeling av kort til sameiere og eventuelt innenbygdsboende.
For de sameiere som ønsker bistand til å selge sitt tildelte jaktkort kan sameiet
bistå med dette mot fakturering til den enkelte.
Alle reinsjegere i Vingelen følger felles kontrakt for Forollhogna.

Elgjakt
Jakttid: F.o.m. 25.09. t.o.m. 23.12.
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag.
Om det er opphold/pause i jakta og evt. varighet på oppholdet avgjøres av
jaktutvalget. Jaktutvalget informerer om dette for det enkelte år.
Bygda er delt i 9 jaktfelt (vedlegg K4) og følger egen ordning for elgjakt.
Jaktutvalget fordeler elgkvota på de 9 felta. Jaktleder har hovedansvaret for
jaktsøknad og jaktutøvelsen. Alle jaktlag skal signere jegerkontrakt.
Jegerkontrakten revideres årlig og inneholder oppdatert informasjon om jakttider,
feltinndeling, overganger, pause i jakta og andre viktige momenter.
Rettighetshavere og innenbygdsboende skal prioriteres når jaktlag etableres.

Hjortejakt
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F.o.m. 1. september t.o.m. 23.12, med ulike begrensninger ut ifra jegerkategori,
se årlig revidert jegerkontrakt.
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag
Deltagere på elgjaktlag kan utøve hjortejakt, regulert i jegerkontrakten for
elgjakt.
I tillegg selges det kort til innenbygdsboende som ikke jakter elg.
Det selges kort på kalv, hind og spissbukk til utenbygdsboende i en styrt tidsperiode
på eget felt (Vedlegg K5). Kortsalget foregår på Inatur. Informasjon om hjortejakta
sendes ut årlig i forbindelse med elgjakta.

Jakt og feltordning for elg- og hjortejakt
Jaktlag
Et jaktlag må bestå av minimum 6 innenbygds jegere hvorav minst 3 må være
rettighetshavere. Hvis ikke rettighetshaver selv benytter jaktretten kan følgende
disponere den: Den som har stått oppført som hjemmelshaver for vedkommende
eiendom (der eiendommen er overdratt konsesjonsfritt i nær familie og der
tidligere hjemmelshaver fortsatt bor i bygda), husstandsmedlemmer som bor på
gården og andre innenbygdsboende barn. Det er kun én jaktrett per eiendom, kun
én person kan jakte som grunneier til grunneierpris/kvote. Dette betyr at
jaktretten ikke kan fordeles på flere personer. Ungdom 16-18 år (opplæringsjakt)
teller som innenbygdsboende jeger.
Gjestejegere er tillatt. Hvert jaktlag må ha en godkjent ettersøksekvipasje, de lag
som ikke har det må sende inn en godkjent kontrakt med en godkjent
ettersøksekvipasje, og det er krav om at denne benyttes ved eventuell
skadeskyting.

Fordeling
Søker det flere enn 9 lag, så kan jaktlag få tildelt jakt i en periode. Søknadsfrist
framskyndes til 1. mars. Søker det færre enn 9 lag vil feltet/feltene som blir ledig
legges ut på anbud med 3 elger, resten deles ut som ekstradyr til de resterende lag
ettersom de fyller kvoten.

Felt
Sameiet Vingelen utmarkslag deles i 9 felt. Der fjellterrengene har litt større areal
grunnet mye fjell.
Jaktfeltene er som følger (se vedlegg K4 for kart over feltene):
1.
2.
3.
4.
5.

Åsen/Brenna
Lonsjølia/Vola
Langseteråsen/Lia
Langsetra/Gjera
Båvola/Bakbåvola

6.
7.
8.
9.

Svartåsen/Londalen
Tanghaugan/Bulia/Knausen
Veslevola/Kletten
Vangsåsen/Tjønnhaugan

Postering langs felles feltgrense kan gjøres slik at det er mest mulig jegermessig
forsvarlig.
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Tidspunkter
For å sikre fortsatt høy avskytning/fellingsprosent, åpnes feltgrensene mellom felt
1 – 5 og 6-9 fra og med 1. november. Felt 1 skal annethvert år åpnes mot felt 6-9
for å gjøre overgangen maks rettferdig. Jaktleder på feltet det ønskes overgang til
må gi sitt samtykke i forkant. Dersom laget på feltet allerede har fylt egen kvote,
er det ikke nødvendig å be om samtykke før overgang.
Det skal ved all samjakt oppnevnes en felles jaktleder.

Feltfordeling/trekkesystem
Alle jaktlag må sende inn en bindende søknad som inneholder jegerliste og med
feltønsker i prioritert rekkefølge over alle feltene (søknader som ikke har med
prioritert liste med alle felt vil bli forkastet).
År 1
Alle lagene trekkes slik at lagene fordeles i 3 puljer (ved 9 lag vil det etter
trekningen være 3 lag i hver pulje). Trekning av fordelingen på felt gjøres ved at
man trekker først alle lag som havnet i pulje 1, deretter pulje 2 og til sist pulje 3.
Første lag som blir trukket (fra pulje 1) får sitt første feltønske oppfylt, andre lag
får sitt første ledige ønske i sin prioritering og samme med det siste laget i pulje 1.
Deretter trekkes lagene i pulje 2 på samme måte og til sist pulje 3. Ved flere enn 9
lag som søker betyr det at det/de laget/lagene som blir trukket som nummer 10
eller senere må stå over jakt dette året. Hvis dette skjer så er lag som står over
sikret jakt helt til alle andre lag har stått over.
År 2
Det søkes og trekkes på samme måten, men alle lagene bytter pulje, slik at pulje 1
i år 1 havner i pulje 2 i år 2; pulje 2 i pulje 3 i år 2 og pulje 3 rykker opp i pulje 1 i
år 2.
År 3
Det søkes og trekkes det på samme måte og lagene skifter pulje igjen, slik at alle
lag har vært i alle puljer i løpet av tre år.

Fordeling elgkvote
Jaktutvalget fordeler kvoten på feltene. Ingen får felle mer enn 1 voksen okse over
6 spir. Ved feilskyting (f.eks. to store okser): gevir inndras, og laget får ikke tildelt
stor okse påfølgende år.

Hjortejakt og fordeling hjort
Fra jaktstart til og med 20. september, i elgjaktpausen, samt fra og med 20.
oktober og ut jakta er det tillatt med hjortejakt over hele bygda, ellers kun
hjortejakt på egne felt.
Det kan ikke jaktes på tildelte hjortekort solgt via Inatur i perioden 20.09 – 20.10.
Maks 1 voksen bukk pr elgjaktlag. Hind, ung hind, spissbukk og kalv kan felles fritt
til kvoter er fylt. Det selges ikke kort på voksen bukk via Inatur.
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Rådyr
Jakttid: Rådyr:

25.september -23.desember. Voksen rådyrbukk: 10.august 24.september.
Jaktfelt: Sognegrensa for Vingelen (jaktgrense mot Tolga)
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag
Det selges kort til utenbygdsboende gjennom Inatur på feltene Vangsåsen og
Åsen/Vola (navn endret fra Vingelsåsan) (vedlegg K7). Resten selges til
innenbygdsboende via Inatur. Total kvote fastsettes av kommunen hvert år.
Alle dyr skal innom Odd Arvid Nordset for veiing og fremvisning av hodet (registrere
kjønn). Odd Arvid Nordset rapporterer antall skutte dyr til leder i jaktutvalget. Det
er også obligatorisk rapportering i Inatur.

Småvilt
Rapportering av jaktinnsats og fangstutbytte
Det skal rapporteres både jaktinnsats (antall jaktdager/jakttimer) og antallet felt
vilt. Rapportering er obligatorisk og skjer primært gjennom Inatur. Fristen for
rapportering settes en uke etter avsluttet sesong. Kortkjøpere som ikke leverer
rapport etter purring, kan nektes tilgang til lagenes tilbud kommende år.

Bever
Jakttid: 1.oktober -15.mai
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag
Det er normalt kvote på 2 bevere i Vingelen. Jaktkort selges på Inatur.

Hare
Jakttid: 1. oktober – 28/29. februar.
(NB! Forbehold - dersom det viser seg at en ikke får leid ut et eller flere felt pga
endringen i jakttid, kan det likevel bli aktuelt å leie ut med jakttid fra 10.
september).
Leiefelt: Gjera, Langsetra, Svartåsen, Ørvilldalen, Vingelssetra/Kletten, Vangsåsen,
Brattegga og Vingelsåsen(Åsen/Vola).
Kortfelt (Vangsåsen/Brenna): Det selges døgnkort til utenbygdsboende via Inatur
Bygdafelt: Alt terreng i Vingelen sogn som ikke er leiefelt for harejakt.
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag
Sesongkort selges til:
- Innenbygdsboende i Vingelen
- Rettighetshavere i Vingelen Utmarkslag
- Mulighet for jakt på leiefelt etter 20. oktober.
Døgnkort selges til utenbygdsboende via Inatur på eget kortfelt.
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Skogsfugl
Jakttid: 10. – 23. september og 1. oktober - 23. desember.
Jaktfelt/kortfelt: Langsetra, Vingelsåsen og Vangsåsen
Bygdafelt: Sognegrenser for Vingelen
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag (jakt på skogsfuglfelt) og Vingelen Sameie
(skogsfugljakt på rypefelt). Jaktkort selges på Inatur.
Sesongkort selges kun til:
- Innenbygdsboende i Vingelen
- Rettighetshavere i Vingelen Utmarkslag

Rype
Jakttid: 10. september til 28./29. februar.
Leiefelt: Bratthøa, Sletthøa, Skjæret, Bjønnåsfjellet, Tangen, Søndre Gjersjøhøa
og Svartåsfjellet.
Kortfelt: Grårabben, Vola, Knausvola, Båvola og Nordre Gjersjøhøa.
Forvaltes av Vingelen Sameie.
Rypejakta forvaltes i tråd med forvaltningsprinsipper vedtatt av årsmøtet i
Vingelen Sameie 2018 (Vedlegg 5). Kvoter fastsettes av sameiestyret på bakgrunn
av forvaltningsprinsippene. Salget for jaktkort på rype etter 1. oktober åpnes ikke
før etter at takseringsresultatene er klare og deretter følges forvaltningsprinsippene for å avgjøre hvorvidt det blir jakt eller ikke, hvor lang sesongen skal
være samt kvotebegrensninger. Disse begrensningene gjelder også for
innenbygdsboende.
Sameiere og innenbygdsboende
Det selges sesongkort og døgnkort.
Utenbygdsboende
Det selges jaktpakker med kort for egnete jaktperioder på inntil 1 uke de tre første
ukene (unntak: Vola, Knausvola og Båvola, der det er opphold første elgjaktuka),
deretter selges ytterlige jaktpakker eller døgnkort. På feltet Vola selges kun
døgnkort, feltet er et kombinert rype- og skogsfuglfelt. På feltet Grårabben har
utenbygdsboende ikke tilgang til en avgrenset del (fremste del av feltet, over 1.000
m) de to første ukene, denne delen er forbeholdt innenbygdsboende. Alle rypekort
som selges gjennom Sameiet selges via Inatur.
Taksering
Taksering gjennomføres før 20. august og organiseres av en takseringsansvarlig.
Taksering foregår med dresserte fuglehunder etter faste linjer og etter en ensartet
metode, slik at det blir mulig å foreta en direkte sammenlikning fra år til år. Det
må søkes dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene fra kommunen. Det takseres i
2 områder, øst og vest i bygda: Ørvilldalen og Vola.
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Predatorkontroll
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag.
Dyr

Premie

Jakttid (f.o.m.-t.o.m.)

Rødrev
Mår
Røyskatt
Mink
Kråke
Måke
Skjor
Korp
Grevling

600 kr
600 kr
100 kr
600 kr
200 kr
200 kr
50 kr
300 kr
200 kr

15.07 – 15.04
01.11 – 15.03
21.08 – 15.03
Hele året
15.07 – 31.03
21.08 – 28.02
10.08 – 28.02
10.08 – 28.02
21.08 – 31.01

Merknad

Ønskelig med fjellnær revejakt.

Innenbygdsboende kan jakte uten kort på nevnte arter i utmark. Ved åtejakt på
innmark og nært hus må jeger ha tillatelse fra grunneier. Jakttidene må
overholdes. Felte dyr skal fremvises leder i jaktutvalget. Vingelen Utmarkslag
betaler ut skuddpremien etter anvisning fra leder i jaktutvalget.
Det selges predatorkort til utenbygdsboende gjennom Inatur.
Predadatorkort kan også innføres på bjørn (forutsetter lisensjakt).
Ikke tillatt med revejakt med hund før den 31.10.
Ved store snømengder kan jakt med hund på rev stoppes for å ivareta annet vilt i
en sårbar periode.

Fisk
Fiskevann i fiskekortordningen ligger i kartvedlegget K8.
Forvaltes av Fiske- og hytteutvalget.
Innenbygdsboende og rettighetshavere kan kjøpe fiskekort på Inatur til rabattert
pris.
Fiske med agnfisk er forbudt.
Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
Barn/ungdom til og med det året de fyller 20 år fisker gratis, men må ellers
forholde seg til fiskereglene.

