REGLER FOR ELGJAKTLAG MED RETT TIL
FELLING AV HJORT – 2019
1) Elgjakta utlyses på anbud for perioder på 3 år.
Vedtatte anbudspriser indeksreguleres fra år til år.
2) Alle anbud kan fremlegges på årsmøtet.
3) Styret kan godta eller forkaste ethvert anbud.
4) Lagene skal bestå av 4-8 jegere. Alle navn oppgis i anbudet.
5) Hvis det i spesielle tilfeller er ønskelig med utbytting av medlemmer, eller flere jegere i et
jaktlag, må det innhentes godkjenning av styret i grunneierlaget v/lederen.
6) Alle hunder som jaktlaget disponerer skal ha godkjent bevis for sauedressur.
Laget skal også disponere en hund med ettersøksbevis.
7) Styret fordeler jakta slik at grunneierlaget får størst mulig utbytte.
8) Ved første gangs utlysning av jakta gjøres dette i henhold til § 9 i lagets vedtekter.
Ved andre gangs utlysning av jakta, har grunneiere og/eller innenbygdsboende ingen
særfordeler.
9) Eventuell jakt på innmark skal i hvert enkelt tilfelle avtales med den aktuelle grunneier.
Bruk av skogsbilveger og/eller privat veg må avtales med vegforening eller eier.
10) Grunneierlaget setter bort jakta med bestemmelse om:
- avtalt tilleggsgebyr for feilskutte dyr.
- påbudt rapportering av felte dyr samme dag.
- plikt til å påvise fellingsstedet .
- påbud om veiing.
11) Gebyr ved feilskyting:
a) Grunngebyr (gjelder både elg og hjort): kr.2000,- pr. dyr for feilskyting.
b) Økende tillegg pr. kg (gjelder kun elg): kr.2.- x det antall kilo dyret er over
vektgrensen (+ grunngebyret).
Eksempel: Tildelt smådyr, men feller ku på 170 kg:
-fast gebyr kr.2000.-.
-vekttillegg kr.2.- x 10 = 20.- pr. kg. for hele dyret, dvs. kr 3400.-.
Sum gebyr blir da kr. 5400.-.
c) Ved grove eller gjentatte overtredelser kan grunneierlaget beslutte ytterligere
straffereaksjoner.
Ved feilskyting kan hele dyret bli inndratt.
Alle feilskutte dyr skal kjøres frem til slakteplass og slaktes på vanlig måte.

12) Umiddelbart etter hjort og elgfall skal kontaktperson for veiing, eller jaktoppsyn kontaktes.
Jaktoppsynet skal kontrollere hunndyr på fellingsstedet, før dyret transporteres ut av skogen.
13) Veiing skal foretas innen to dager etter at dyret er felt. Dyret skal veies helt, og skal være
ubeskåret etter slakting.
14) Hugguvising skal skje til jaktoppsynet, --fortrinnsvis samtidig med veiing.
15) Hvis kjøttkontrollen ved kontroll av felt dyr innen 24 timer, anser dyret som uspiselig pga
sykdom eller skade, dog ikke egen skadeskyting, refunderes grunneierlagets minstepris for
dette dyret til jaktlaget, hvis ikke kommunen tildeler grunneierlaget nytt dyr. Før dyret
transporteres ut eller destrueres, skal grunneierlagets styre kontaktes.
16) Jaktlederen plikter å rapportere avfyrte skudd mot elg og hjort til jaktoppsynet samme dag,
selv om det ikke har gitt fall.
17) Ved eventuell skadeskyting kan informasjon til de andre jaktlagene bidra til at dyret blir
funnet og felt raskt, slik at unødige lidelser og ressurstap unngås.
18) I bestandsplanen for Vest-Torpa er flg. vedtatt:
Kalv kan ikke skytes i stedet for andre dyr. Tvillingku med kalver skal ikke skytes. Dette
gjelder hele jakta for både ku og kalver, --for å forhindre at det først tas en kalv, og at det
dermed/deretter oppfattes som en «vanlig» ku med kalv.
I områder hvor det forekommer økende beiteskader på innmark, kan det gis tillatelse
til/pålegg om å felle tvillingku med kalver.
19) Uttak av skrapdyr:
-eldre dyr under 120 kg.
-ungdyr under 90 kg.
-kalver under 40 kg.
Ved felling av skrapdyr reduseres prisen med 40 % av den totale verdien av dyret.
20) Mislighold:
Dersom jaktlaget vesentlig misligholder grunneierlagets regler og kontrakt, herunder også
offentlige lover og bestemmelser, forbeholder grunneierlaget seg retten til å heve kontrakten.
Innbetalt minstepris/forskudd vil ved kontraktsbrudd ikke bli tilbakebetalt. Mislighold kan
også medføre at jaktlaget eller medlemmer av jaktlaget utestenges fra jakt i grunneierlagets
område for en bestemt periode.
21) Når jakta er avslutta vil det bli et sluttoppgjør mellom jaktlaget og grunneierlaget.
Jaktlaget vil få et krav på differansen mellom innbetalt minstepris og dyrets egentlige verdi
(anbudspris pr. kg x dyrets vekt). Dersom dyret ikke felles, eller jaktlagets anbudspris pr. kg x
dyrets vekt er under minstepris, gjelder dyrets fastsatte minstepris.
22) Innbetalt minstepris for ikke felte dyr tilfaller grunneierlaget i sin helhet.
23) (Grunneier skal spørres før saltstein og kamera settes ut). NB: På ubestemt tid er det forbud
mot å sette ut fôr og saltstein.
24) For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser.
25) Styret kan pålegge jaktlag å felle skadeelg til en forhåndsavtalt- og redusert pris.

