3-ÅRS KONTRAKT FOR ELGJAKT
I VEST-TORPA GRUNNEIERLAG
Årene 2019 – 2020 - 2021
KJØLJULIA jaktområde på Vest-Torpa, i Nordre Land kommune
Jakttid første året: 25. september til og med 15. desember 2019
1.
Jaktlagets medlemmer:
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

2.
Jakttillatelse:
Denne kontrakten skal medbringes under jakta, sammen med bevis for bestått jegerprøve og kvittering for
innbetalt jegeravgift for alle på jaktlaget, samt bevis for godkjent ettersøkshund og sauesikkerhetsbevis for
aktuelle hunder.
3.
Spesifisering av kvote for 2019:
. okse
. fritt voksen
. ku
. smådyr (ikke kalv)
. kalv
Med smådyr menes hunndyr under 160 kg og okse under 170 kg (eller en pigg på hver side).
Det blir adgang til å søke om tilleggsdyr. Etter at tilleggsdyr er utdelt, plikter jaktlaget v/veiing å opplyse
jaktoppsynet om det felte dyret er kvotedyr eller tilleggsdyr.
Jaktlaget kan også jakte hjort under elgjakta. Både jaktoppsynet og nettsida (www.vtgrunneierlag.com) har
oppdatert oversikt over gjenværende kvote. Jaktlaget er sjøl ansvarlig for å orientere seg om gjenværende dyr på
kvota, før jakt begynner.
Pris på hjort er kr. 70,- pr. kg. + mva. + fellingsavgift.
4.
Pris:
Jaktlaget betaler anbudspris pr. kg. + mva. + fellingsavgift
Minstepris i år er: kr. 7 000,- pr. dyr over 1½ år, kr. 4 500,- for smådyr og kr. 3 500,- for kalv.
Vedtatt anbudspris (2019) kr …,- indeksreguleres hvert år, og dermed må også kontrakten signeres på nytt hvert
år.
Minstepris pr. dyr kan bli øket i løpet av kontraktsperioden.
Når jakta er avsluttet vil det bli et sluttoppgjør mellom jaktlaget og grunneierlaget. Jaktlaget vil få et krav
på differansen mellom innbetalt minstepris og dyrets egentlige verdi (anbud pr. kg x dyrets vekt).
Dersom dyret ikke felles, eller jaktlagets anbudspris pr kg. x dyrets vekt er under minstepris,
gjelder dyrets fastsatte minstepris

Jaktlaget bes innbetale samlet minstepris kr .. …,- + mva. Kr .. …,-. Til sammen kr. .. …,-.
Faktura på beløpet blir tilsendt. Fellingsavgift kreves inn ved sluttoppgjøret.
5.
Felling av dyr:
Dersom det skadeskytes dyr som ikke blir felt samme dag, eller det felles dyr i strid med tildelt kvote skal
jaktoppsynet varsles umiddelbart.
Når dyr er felt skal fellingsstedet merkes av på kartet, og dette skal kunne påvises for jaktoppsynet.
Hugguvising skal skje til jaktoppsynet, --fortrinnsvis samtidig med veiing.
6.
Generelle bestemmelser:
Jaktretten fører ikke med seg noen rett til å kreve at arbeid i skogen eller andre aktiviteter
(småviltjakt, sport m.m.) blir stanset.
Grunneierlaget kan ikke garantere terrenget fritt for beitedyr.
Jaktlaget plikter før jakta starter, å sette seg nøye inn i feltets grenser.
Grensene kan endres i kontraktsperioden.
Fallvilt som blir funnet i jaktområdet og som ikke kan nyttes, skal fjernes av jaktlaget hvis funnet kan forurense
vannkilder, avgi sjenerende lukt eller lignende.
For øvrig henvises til pkt. 20 i «Regler for elgjaktlag med rett til felling av hjort – 2019».
7.
Kontraktsbrudd:
Brytes kontrakten før kontraktsperioden er ute, er det ikke anledning til ny elgjakt i samme periode
8.
Jaktlagets solidariske ansvar:
Samtlige som er tildelt jaktrett (pkt. 1) har solidarisk ansvar for at denne kontrakten oppfylles.
Alle jaktlagets medlemmer skal selv, eller i henhold til skriftlig fullmakt, undertegne denne kontrakten.
For å nå målene for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Vest-Torpa Grunneierlags område, har rettighetshaverne
fastsatt regler for jakten. Det er derfor viktig at kontrakten og jaktreglene leses nøye av samtlige jegere. Ved sin
underskrift godtar jegeren vilkårene for jakt, og vil kunne bli pålagt restriksjoner som gebyr, utestenging fra jakt
eller politianmeldelse ved vesentlig brudd på lov og bestemmelse.
Kontrakten er ikke gyldig før den er underskrevet av en representant for styret i Vest-Torpa Grunneierlag.

Vest-Torpa, dato:

……………………………….
Grunneierlagets
representant

Dato og underskrift:

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..

