
Referat fra møte i jaktutvalget 22.08.17 

1 Hjortejakt til utenbygdsboende  

Saken er en oppfølging av årsmøtevedtaket om at det skal testes ut salg av hjortekort til 

utenbygdsboende. Forslag til ordning: 

Det selges kort på Kalv, hind og spissbukk.  Enkeltkort på fritt dyr innenfor disse tre kategoriene. 

Antall kort som legges ut for salg: 10 

Periode: 1. - 20. 9.  og 20.10 – 23.12. 

Felt: Ett felt – hele bygda. 

Nattjaktforbud – samme regler som i jegerkontrakten for innenbygds. 

Jaktspot priser produktet. 

 

2 Oblater til harejegere på leiefelt 

Det er mottatt en klage på at harejegere i denne anbudsrunden ikke lengre får oblater inkludert i 

prisen. 

Jaktutvalgets vedtak. 

Harejegere får ikke oblater lagt inn i prisen for leiefeltet. Dette begrunnes med at jaktutvalget mener 

ordningen ble misbrukt i forrige leieperiode og . Det henvises til at et jaktlag kan løse enkeltturpris til 

60kr, eller ukeskort til 200kr, slik at dette vil ikke medføre noen unødvendig stor kostnad for jegerne. 

Det presiseres at selv innenbygdsboende og grunneiere må betale bompenger for å kunne bruke 

seterveiene i Vingelen. 

3 Brev fra harejeger/feltleier 

Det er også mottatt et brev som ønsker tettere dialog mellom utleier og leiefelt, samt ber om at 

jaktutvalget tar kontakt med en annen feltleier som har opptrådt uprofesjonelt i forbindelse med 

anbudsrunder. 

Det er alltid et ønske å involvere jegerne i prosessen før beslutninger tas. I forkant av anbudsrundene 

ble regelverket, grenseoppganger, feltsammensetning etc. gjennomgått og innspill fra jegerne var en 

del av denne prosessen. I etterkant av en anbudsprosess er regelverket og premissene satt for fem 

nye år.  Jaktutvalget mener prosessen rundt dette har vært åpen. Det ble i forkant av 

anbudsprosessen gjort en vurdering av feltgrenser og feltsammensetning og alle feltleiere kjenner 

premissene for jakta før de evt. Legger inn bud, slik at endringer i etterkant av budrunder vil ikke tas 

inn før ved evt. neste anbudsperiode. 

 

Linda sender svar til begge feltleiere, samt en mail til det jaktlaget som har krenket en annen 

feltleier. 

 

 



 

4 Jegerkontrakt for Elg og hjort 

Jaktutvalget har i forkant av møtet mottatt to skriftlige henvendelser på at endringer i kontrakten bør 

komme i forkant av søknadsprosessen for elgjakt. 

Jaktutvalget tar dette til etterretning og beklager at dette kommer sent. Det er kun planlagt mindre 

endringer i ordlyd og små justeringer for en smidig jakt. Større endringer vil bli gjort i forbindelse 

med driftsplanprosessen.  

Dette skal settes inn i kontrakten: 

Jaktleder skal ha skriftlig tillatelse til å jakte på annet enn eget felt etter 20.oktober settes inn i 

kontrakten under avsnittet om jakttider 

Etter 20.10 har jaktlag lov til å ha med seg Innenbygds jegere/ordinære gjestejegere fra jaktlag som 

har fylt sin kvote. 

 

Ekstradyr: 

- Maks 1 ekstradyr per lag tildeles de første 6 lagene som blir ferdige med ordinær kvote. 

- 10. november tar jaktutvalget stilling til om det trengs og settes inn tiltak for å felle 

ekstradyr. 

Innledningsvis: Hovedformålet for jakta er å til enhver tid følge gjeldende bestandsplan og oppnå 

høyest mulig avskytingsprosent.  

For hjortejakta gjelder kontrakt som i fjor – justeringer jobbes med frem til elgjakta – sende ut 

innspill til jaktlederne. 

Instruks for straffereaksjoner tas opp i driftsplan. 

 

 

5 Annen informasjon: 

Møte på Tolga 7. september. Norges Jeger og fiskerforbund, alle elgjaktmedlemmer. Obligatorisk 

jaktlagmøte om storviltjegerens ansvar.  


