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Utarbeidet som et samarbeid mellom Vingelen Utmarkslag og Vingelen 
Sameie. 
 
Leses 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. 

 

Generelt 
Definisjoner  
 
Rettighetshaver 
Den(de) som står oppført som hjemmelshaver(e) for vedkommende eiendom. Hvis ikke 
rettighetshaver selv benytter jaktretten kan følgende disponere den: Den som har stått 
oppført som hjemmelshaver for vedkommende eiendom, 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. 
 

Innenbygdsboende 

Alle med bolig innenfor Vingelen sogn. De som flytter ut regnes som innenbygdsboende til 
de har etablert seg med fast bosted utenfor Vingelen.  
 

Utenbygdsboende 
Alle som ikke regnes som innenbygdsboende eller rettighetshavere. 
 

Ungdom 
Alle fra og med det året du fyller 14 til og med det året du fyller 20 år.  

 
Kårfolk 

Regnes som innenbygdsboende. 
 

Opplæringsjeger på småviltjakt 
Alle fra det året de fyller 14 år og frem til fylte 16 år. Skal ha foreldres samtykke. Kan gå 
med egen børse sammen med ledsager. I tilfeller med kvotebegrensning, går det vilt som 
evt. felles av opplæringsjeger på felles kvote med ledsager. Opplæringsjeger trenger ikke 
bestått jegerprøve. Opplæringsjeger skal ha gyldig jaktkort, men skal ikke betale for det. 
 

Opplæringsjeger på storviltjakt 
Alle fra og med det året de fyller 16 og og frem til fylte 18 år.  Kan jakte med eget våpen 
under forsvarlig tilsyn av erfaren jeger som har fylt 20 år. Opplæringsjegeren skal ha 
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foreldre/foresattes samtykke, bestått jegerprøven og bestått storviltprøve. Det er ikke 
nødvendig å løse jegeravgift. 
 

Ledsager til opplæringsjeger 
Ledsager ved småviltjakt skal løse jaktkort. For både småvilt og storviltjakt må ledsager 
være over 20 år, ha drevet med jakt og betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til 
å instruere opplæringsjageren under jakta. Ledsageren skal være godkjent av jaktutvalget 
og/eller sameiet, avhengig av hva slags jakt som skal utøves. 
 
 

Storvilt 
Reinsjakt 
Jakttid fra 20. august til 20. september. 
Jaktfelt: Følger sognegrensa (jaktgrense mot Tolga) + 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, videreselge jaktkortet privat, eller selge 
gjennom Vingelen Sameie.  

 
Sameiestyret står for fordeling av kort til sameiere og eventuelt innenbygdsboende. For de 
sameiere som ønsker bistand til å selge sitt kort, står sameiestyret ansvarlig og benytter 
seg her av det salgsapparat som til enhver tid anses mest hensiktsmessig. 

Salg av kort til innenbygdsboende: 

Sameiestyret tildeler kort til innenbygdsboende som har søkt jakt av de kortene som 
sameierne har bedt om bistand til å selge. 

Til den sameier som har fått tildelt kortet betales en fast pris, det som vurderes som 
markedspris.  

Innenbygdsboende jeger 16 – 18 år (t.o.m. året vedkommende fyller 18) betaler etter 
fastsatt kjøttpris. For denne kategorien jegere tildeles bare kalv og simle. 

Andre innenbygds jegere betaler den prisen sameieren skal ha, uten noe 
administrasjonstillegg/provisjon. 

Alle reinsjegere i Vingelen følger felles kontrakt for Forollhogna. 

 

Elgjakt 
Jakttid: F.o.m. 25.09. t.o.m. 31.10. Jakta kan forlenges av kommunen til ut i 
november/desember. Om det er opphold/pause i jakta og evt. varighet på oppholdet 
avgjøres av jaktutvalget. Jaktutvalget informerer om dette for det enkelte år. 
Jaktfelt: Svartåse/londalen/Bulia, Veslevola/Sæteråsen/Kletten/Åsan, Vangsåsen/Brenna, 
Bakbåvola/Busjødalen/Langsetra, Båvola/Rysæteråsen/Lia, Vola/Åsan 
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag 

 
Bygda er delt i øst og vest med tre felt på hver side. Det kan være inntil to lag per felt. 
Minimum to jaktende grunneiere per lag. 3 års rullering med nye søknader hvert 3. år 
Jaktleder søker. Navn på jegere må listes opp. Elgkvota fordeles etter areal med noe 
justering i forhold til elgtetthet. Jaktleder har hovedansvaret for jaktutøvelsen og alle 
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jaktlag skal signere jegerkontrakt. Rettighetshavere og innenbygdsboende skal prioriteres 
når jaktlag etableres. 
 

Hjortejakt 
F.o.m. 1. september t.o.m. 20. september fritt innenfor Vingelen sognegrense organisert 
gjennom elgjaktlagene. 
Fra 21. september til 23.12 organiseres jakta gjennom elgfelt og elgjaktlag 
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag 
 
Kun deltagere på elgjaktlag kan utøve hjortejakt.  
Info om hjortejakta sendes ut årlig i forbindelse med elgjakta. 

 

Rådyr 
Jakttid: Rådyr: 25.september -23.desember. Voksen rådyrbukk: 10.august -24.september, 
Jaktfelt: Sognegrensa for Vingelen 
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag 
 
Det selges noen få kort til utenbygdsboende gjennom Jaktspot. Resten selges til 
innenbygdsboende. Total kvote er på ca. 20 dyr. 
 
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. 

 
 

Småvilt 
Bever 
Jakttid: 1.oktober -15.mai 
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag 
Det er normalt kvote på 2 bevere i Vingelen. Jaktkort leveres Vingelen Utvikling 
umiddelbart etter felling, ubenyttede jaktkort leveres Vingelen Utvikling ved jaktas slutt. 

 

Hare 
Jakttid: 10. september – 28/29. februar. Gjera og Langsetra har jaktstart 1. oktober. 
Leiefelt: Gjera, Langsetra, Svartåsen, Ørvilldalen, Vingelssetra, Kletten, Vangsåsen, 
Brattegga, Vingelsåsen. 
Kortfelt: Lia, Brenna og Nesset. 
Bygdafelt: Alt terreng i Vingelen sogn som ikke er leiefelt for harejakt. 
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag 
 
Sesongkort selges kun til: 

- Innenbygdsboende i Vingelen 
- Rettighetshavere i Vingelen Utmarkslag 

 
Innenbygds felt og størrelser vurderes før hver anbudsperiode (neste 2016) 

Døgnkort selges til utenbygdsboende via Jaktspot. 
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Skogsfugl 
Jakttid: 10. – 23. september. og 1.oktober - 23.desember.  
Jaktfelt: Langsetra, Vingelsåsen og Vangsåsen 
Bygdafelt: Sognegrenser for Vingelen 
Forvaltes av Vingelen Utmarkslag(jakt på skogsfuglfelt) og Vingelen Sameie (skogsfugljakt 
på rypefelt) 
 
Et kort(utenbygds) gjelder for alle felt: Vangsåsen, Vingelsåsen og Langsetra. Max 5 kort 
per dag. 
 
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, Gjersjøhøa, Svartåsfjellet og 
Båvola 
Kortfelt: Grårabben, Busjødalsrabban og Kletten/Nonsvola (K/N har pause 1. elgjaktuke) 
Bygdefelt: Alt terreng i Vingelen som ikke er bortleid på åremål (leiefeltene). 
Forvaltes av Vingelen Sameie. 
 
Innenbygdsboende 
Det selges sesongkort og døgnkort. 
Det settes sesongkvote og døgnkvote ut fra det takseringene viser. Kvoten kan justeres om 
man litt ut i jakta har et klart inntrykk av takseringsresultatet har gitt et feil inntrykk av 
rypebestanden. 
I oktober er det overgang på utleiefeltene. Denne kan begrenses i forhold til 
rypebestanden slik: 

 Det kan jaktes en dag på hvert utleiefelt. Hvis det jaktes på flere felt samme dag, 

kan det ikke jaktes mer på noen av disse feltene. 

 I dårlige rypeår blir det ingen overgang på utleiefeltene.  

 I svært gode rypeår kan antall jaktdager pr. felt vurderes økt til 2. 

Utenbygdsboende 
Det selges ukeskort de tre første ukene, deretter selges døgnkort og ukeskort. Ved behov 
kan det åpnes for en fjerde jaktperiode for å tilfredsstille etterspørsel fra hytteeiere. 
Ukeskortene selges primært av Vingelen Utvikling, mens døgnkort selges på den måten som 
vurderes som mest kostnadseffektiv. Det fastsettes døgnkvote og ukeskvote etter 
gjennomført taksering. Det må søkes om jaktkort for de første 3 ukene innen en fastsatt 
dato. Hytteeiere gis prioritet ved at de får tildelt jakt etter en turnus 1., 2. eller 3. 
jaktuke. Hvilket felt de får tildelt følger egen rulleringsordning. 
 
Rapportering av jaktinnsats og fangstutbytte 
Det skal rapporteres både jaktinnsats (antall jaktdager/jakttimer) og antall felte fugl 
fordelt på kylling/voksne. Dette gjelder alle jegere og skal skje på fastlagte skjema. 
Fristen for rapportering settes 1 uke etter avsluttet sesong. Kortkjøpere som ikke leverer 
rapport etter purring, kan nektes tilgang til lagenes tilbud kommende år. 
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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. Følgende linjer takseres: 
I Ørvilldalen: 7 linjer 
På Busjødalsrabban/Gjera: 6 linjer  
 
Kvoter 
Kvoter fastsettes av sameiestyret på grunnlag av takseringene. Det fastsettes døgnkvote i 
kombinasjon med ukeskvote/årskvote.  
Sesongavgrensning: Jakttida er i utgangspunktet 10.9 – 28./29.2. Jakttida kan vurderes 
avsluttet: 
- 30.9: I svært dårlige rypeår 
- 30.10: I noe svake rypeår 
For innenbygdsboende vil det normalt ikke være behov for å avgrense jakttida så lenge det 
opereres med sesongkvoter og inntrykket er at dette blir respektert. 

 

Predatorkontroll 
Kun for innenbygdsboende. 
Dyr  Premie  Jakttid (f.o.m.-t.o.m.) Merknad 
 
Rødrev  600 kr  15.07 – 15.04  Ønskelig med fjellnær revejakt. 
Mår  600 kr  01.11 – 15.03 
Røyskatt 100 kr  21.08 – 15.03 
Mink  600 kr  Hele året 
Kråke  200 kr  15.07 – 31.03 
Måke  200 kr  21.08 – 28.02 
Skjor  50 kr  10.08 – 28.02 
Korp  300 kr  10.08 – 28.02 
Grevling 200 kr  21.08 – 31.01 
 
Innenbygdsboende kan jakte på disse, i utmark.  Ved åtejakt på innmark og nær 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. 
 
 

Fisk 
Fisken(ørret) er fredet fom. 15. september - 31. oktober. 
Fiskevann i fiskekortordningen er listet i fisktiltaksplanen. 
Forvaltes av Fiskeutvalget 
 
Innenbygdsboende må kjøpe fiskekort over disk i Vingelen for å få rabattert pris.  
Lovlig fiskeredskap er sportsfiskeredskap som flue, mark, sluk og spinner.  
Fiske med agnfisk er forbudt. 
Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. 
Barn til og med det året de fyller 20 år fisker gratis, men må ellers forholde seg til 
fiskereglene. 
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Priser 

 
 

Kortpriser rypejakt utenbygdsboende: 
 

Terreng 10.-16. sept 17.-30. sept Ukeskort 4. uke og senere Døgnkort 4. uke og senere 

Grårabben 3000 2000 1600 350 

Busjødalsrabban 2600 1900 1600 350 

Kletten/Nonsvola 2200 1700 1500 330 

Kun ukeskort fra 10. til 30. september. Alle kort gjelder også jakt på skogsfugl. 

Jaktkort Spesifikasjon Grunneier 
NOK 

Innenbygds 
NOK 

Ungdom 
NOK 

Utenbygds 
NOK 

Tillegg 
NOK 

Bever Per kort 180 240  Kun 
innenbygds 

 

       

Rådyr Per kort 360 480  Jaktspot, 
egne priser 

 

       

Skogsfugl Sesong 180 240  250 
døgn/1200 
uke 

 

       

Hare      120,- tillegg 
for overgang 

 Sesong m hund 180 240  150 per 
døgn 

 

 Sesong u hund 60 90    

 Døgn m hund 60 120    

 Døgn u hund 60 90    

Rype       

 Sesong m hund 1100 1300 650 Egen 
oversikt 

 

 Sesong u hund 600 700 350   

 Døgn m hund 150 210 100   

 Døgn u hund 100 150 80   

       

Fiskekort Døgnkort 50 50  50  

 Ukeskort 200 200  200  

 Sesongkort 250 250  300  

       

Hytte Med båt 600 600  700  

Hytte Uten båt 500 500  600  

       

Hjort Egen tabell, 
kilospriser 

     

Rein Egen tabell, 
kilospriser 

     

Elg Egen tabell, 
kilospriser 

   3000 for 
gjestejegere 

 


