
Referat møte 1 Driftsplan - Utmarkslagets produkter - torsdag 28. oktober 2021 kl 19.30-23.00. 

Deltakere: 

Styret: Olav Østvang, Erik Livoll, Einar Hilmarsen, Ove Tobro, Skjalg Dalseng + sekretær Hege Hovd. 

Andre: Torstein Storhaug, Odd Arvid Nordset, Olav Rønning, Ole Oskar Kleven, Leif Vingelen, Stian 

Nystuen, Tor Magnus Aasheim, Helge Granli, Arne Haugli, Tom Berntsen, Bård Østvang (med fullmakt 

fra Toril Østvang).  

Overordna mål må stå i driftsplanen, men jaktutvalget må ha mulighet til å styre forvaltningen ved 

behov.  

Generelt ikke inntrykk av at det er et stort problem at det er stort jakttrykk i bygda og mye ulik jakt 

samtidig, så lenge en klarer å snakke sammen.  

Presisere på Inatur at det er forbud mot å kjøre på dyrka mark, har vært tilfeller i sommer/høst at det 

er kjørt på jorder - bør få jaktnekt hvis det observeres. Informere internt i tillegg, det kan også være 

lokale folk.  

 

HAREJAKT 

Utfordring enkelte steder at det slippes hunder og skytes både i/nær seterområder og i hyttefeltet. 

Kan ikke skravere bort hyttefelt og seterområder fra jaktbart område, men må stå i tydelig i 

kontraktene at de må holde seg unna husvegger/bebyggelse/hytter. 

Forslag  om å utsette start av harejakt til etter 1. oktober, bl.a. pga kan fortsatt være noen private 

strømgjerder påslått og beitedyr fortsatt ute i enkelte områder. Landbruksnæringa bør ha fortrinn på 

områdene. Tror harefeltene likevel vil være salgbare, bl.a. pga store rovdyrutfordringer lenger sør.  

SKOGSFUGLJAKT 

John Haakon Stensli har taksert to linjer i sommer - men det ble for lite til å kunne si noe om 

bestanden. Inntrykk av at det er en god del orrfugl, men muligens lite tiur. Ønske om å få til bedre 

taksering, redusere antall kort en periode og heller øke prisen noe, for å unngå utrydding av tiur. 

Kunne prøvd å selge kun orrfugljakt, ikke tiur (men vanskelig å kontrollere, og det er tiur de fleste 

ønsker å få). Bedre å redusere antallet kort. Det er mulig å finne tiur langt inni fjellet, mulig å frede 

noen områder, ikke så farlig om det skytes noen få tiur i bygda? 

RÅDYRJAKT 

Antakelser om at bestanden er stor, men har ingen tellinger. De siste åra har det vært presisert at 

jakta kan stoppes umiddelbart ved store snømengder. Prisen kan nok økes, veldig billig her i forhold 

til noen andre steder. Prisen på bukk-kortene kan nok dobles. Folk kommer helt fra Vestlandet for å 

jakte her. Det skytes ikke veldig mye rådyr, spesielt få bukker.  

Dårlige grenser på rådyrjakt på Inatur - få de bedre langs veiene. Grensejusteringer.  

Felt Vingelsåsen feil navn - bedre å endre det til Åsen/Vola. 

HJORT 

Selges 20 kort til utenbygds hvert år. Blir bare skutt 2-3 i året. Andre steder selges kort for det 

dobbelte, kan øke prisen. Her selges kortene nå for 1400 kr per kort, pluss 87 kr/kg.  

For å redusere avskytning av bukk, forslag om å begrense til 1 bukk per jaktlag ut jakta? Fordel å ikke 

skille f.eks. på størrelse, lett å skyte feil. Skytes ca 15-20 hjort per år. Sette ut overgangen på hjort på 



lagjakt? Men bør være likt for individuelle jegere og jaktlag? Bør være enkle regler. Bruke 1. nov som 

generell dato både for overgang hjort og elg? Færrest mulige datoer og forvirring.  

PREDATORER 

Viktig å jakte predatorer bl.a. for å kontrollere fuglebestanden, men hvordan organisere? Tidene har 

endra seg, tidligere ble det først og fremst jaktet rev på å åte vinterstid, nå jaktes rev med hund i 

elgjakta etc. Pr nå ikke lov for utenbygds å jakte rev uten egen tillatelse, men bør kunne selge kort 

(lav pris) til utenbygds via Inatur. Unngå elgjakta? Også problematisk med jakt med hund bl.a. i 

rådyrområder med mye snø etterjulsvinter fram til 1. april. Mulig å tillate fram til jul, stoppe etter 

jul? Kan stille krav til at revejakt kan stoppes ved større snømengder, samme som rådyrjakt.  

ELGJAKT 

Har vi oversikt over bestanden? Sett og skutt per jegerlag, vil over tid fungere greit som tallgrunnlag. 

Ønske om at bestanden skal noe ned.  

Planlegge framover med f.eks. 1-2 ekstra felt, i tilfelle det kommer flere jaktlag? Utarbeide ferdige 

kart med 9-11 felt, dele ut etter antall søkende lag gjeldende år? Alternativt at elgjaktlag søker innen 

1. februar, rekker å planlegge feltfordeling før jakta, men vanskelig å  endre/justere feltene hvert år. 

Evt kun mulig å opprette nye lag hvert tredje år, etter ny rullering? Nye folk som vil jakte kan alltids få 

bli med på et lag.  

Bedre med egen ordning for det 10. laget, enn at et lag må stå over jakt et år - veldig ugunstig.  

Organisering framover? Fungerer bra med trekking og treårs rullering, mange får det de ønsker. 

Ulempe at det blir mindre kontakt «rundt røken» mellom ulike jaktlag? 

Grei ordning å holde igjen noe på kvota og evt dele ut etter hvert, bl.a. ut fra uttak i nabobygdene? I 

Vingelen ofte skutt nær 100 %, lettjakta områder, kan bli et problem over tid med for høyt uttak, 

Tolga ca 80%, Tynset lavere. Tildelt kvote tar ikke høyde for at det skal skytes 100 % hvert år. 

Samtidig står det i driftsplanen pr nå at det skal være høyest mulig uttak.  

Jaktutvalget må ha myndighet til å ta avgjørelser, uten at det skal være mange mindre «domstoler» 

rundt omkring.  

Sannsynligvis for mye å dele ut 9 storokser hver år, alle jaktlag kan ikke forvente å få det hvert år 

framover, kanskje annethvert år.    

Vedlegg jaktregler: 

Definisjoner må være klare. Eks Innenbygdsboende - Postadresse? Definisjoner må være de samme 

alle steder, både i driftsplan og vedlegg. 

Hvem regner som rettighetshaver?  

I jaktreglene står dette: 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 (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. 



Noen mener at en ikke kan kalle seg innenbygds med bare ei postkasse (postadresse), hvis en ikke 

bor i bygda. Samtidig er det folkeregistrert adresse som teller, kan ikke kontrollere om folk fysisk bor 

der eller ikke.  

Ønsker vi å stenge ute folk? Eks elgjaktlag som ikke får med 3 grunneiere for å kunne jakte. Kan det 

være 3 passive grunneiere som ikke trenger å skyte opp? Trenger det å være 3? Kan være fordel å ha 

det kravet for at det ikke skal bli alt for mange nye jaktlag.  

Utfordring: Hvordan skape interesse for jakt for ungdom? Trenger rekruttering - unngå forgubbing. 

Bruke tid og ressurser på dette? Spørre ungdommen om hva de vil? Unngå krangel og prate andre 

ned - det er viktige grunner til at mange unge unngår jakt. Rekruttering elgjakt - må åpne opp for nye, 

invitere ungdommer. Også en utfordring å rekruttere nye inn i styret.   

Priser elg - skal ligge på markedspris: Markedspris ca 80 kr/kg (?) Gjestejegeravgift? Kan muligens 

økes noe. Gjestejegerordningen fungerer bra, mange utenbygds setter pris på denne.  

Ref HH.      


