
Regler for elgjakta.  Fron Vest bestandsplanområde 2022. 
 

Det skal opprettes skriftlig kontrakt om jakta, mellom rettighetshaver og jaktlag v/jaktleder.  

Alle jaktlag skal ha kopi av bestandsplan, jaktfeltkart, regler og eventuelt andre bestemmelser.  

 

Rettighetshaver/kontraktspart skal kontrollere at alle jegere har betalt jegeravgift (jf Viltlova). 

 

Kontrakten skal minimum inneholde: 

Jakttid, jaktfeltets navn, navn på samtlige jegere og hvem som er jaktleder,  

Kvote og priser (grunnpris, kg-pris, og om det er inkl./eks. mva) 

Alle skal underskrive kontrakt.  (Statskog SF, betaling av grunnpris er Aksept av kontrakt). Endringer 

med hensyn til jegere på et jaktlag, etter at søknad/anbud er sendt/ kontrakt signert, kan bare skje ihht 

avtale mellom kontraktspartene/regler hos den respektive rettighetshaver. 

For storviltjegere mellom 16 og 18 år skal egen erklæring signeres   

av foreldre/foresatte, tilsynsjegere og rettighetshaver. 

 

Det er jaktleders ansvar å informere jegere om kvoter, grenser, jaktutøvelse og fastsatte regler. 

 

Den enkelte jeger skal til enhver tid kunne dokumentere at han/hun har betalt jegeravgift, 

avlagt skyteprøve og har våpenkort (eller utlånsavtale).  

Jaktlaget skal også kunne dokumentere egen, eller ha tilgang til, godkjent ettersøkshund.  

(Skriftlig avtale hvis det ikke er egen ekvipasje i laget). 

  

Jaktlaget plikter å gjøre seg kjent med å overholde jaktfeltets grenser.  

 

Tildelt kvote, i henhold til kontrakt og eventuelt tildelte tilleggsdyr, kan ikke fravikes med mindre 

dette skjer ifbm felling av humanitære grunner (sjuke og/eller skadde dyr). 

  

 

Tilleggsdyr 

Kvoten ved jaktstart kan være oppdelt i grunnkvote (som det betales grunnpris for)  

og tilleggsdyr (uten grunnpris).  Rettighetshaver tilbyr/tildeler tilleggsdyr under jakta. 

Type dyr, antall og hvilke jaktfelt som får det, er bla ut fra sett-elg og felt elg for jaktfeltet   

og samla for valdet.  

 

 

Felte tilleggsdyr kan ikke godkjennes som sådanne før sum antall på grunnkvote er felt. 

Pris på tilleggsdyr er opp til den enkelte rettighetshaver. 

Dersom grunnkvote ikke er fylt, skal eventuelt felte tilleggsdyr, i den rekkefølge de er felt, avregnes 

etter pris på grunnkvote, inntil denne er fylt med dyr av rett kjønn og alder.  

Dyr som deretter regnes som feil felt, belastes med tilleggsavgift.  

 

 

 

 

Fellingsavgift faktureres jaktlaget for felte dyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fordelingsmøte 

Ved utgangen av 3-dje torsdag i oktober blir tildelte men ikke felte tilleggsdyr trekt inn igjen, og ny 

fordeling av tilleggsdyr foretas i et møte mellom jegerne og driftsplanstyret. Ved denne 

fordeling legges fellingsresultatet pr. dato, lokalt og samla for driftsplanområdet til grunn. Eventuell 

restkvote av tilleggsdyr fordeles fortløpende fram til siste jaktdag, dersom bestandsforholda tilsier det. 

 

Felte dyr.        

Jaktlaget skal rapportere felte dyr, samme dag som felling skjer til oppsyn (evt. rett.haver). 

Fellingsstedet skal kunne påvises dersom det forlanges. 

Elghoder skal kunne fremvises for kontroll.  Alle dyr skal veies ihht vedlagte veierutiner. 

        

Påskyting/ Feilskyting/Skadeskyting; 

Alle dyr som er påskutt skal varsles jaktoppsynet samme dag. 

All feilskyting og skadeskyting skal ha skriftlig rapport både fra skytter(e) og oppsyn. 

Ettersøk skal skje i samsvar med viltlov/-forskrift. Det skal ikke opptas jakt på nye dyr mens ettersøk 

pågår.  

Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold/samme dag  

underrette BÅDE jaktoppsyn(rettighetshaver) OG kommune.  

Jaktlag som har skadeskutt skal uten videre hjelpe til i det videre ettersøk. Ettersøk på eget vald skal 

om nødvendig skje ut dagen etter skadeskyting, på annet vald til ut den dagen skadeskutt storvilt kom 

inn på valdet (Driftsplanområdet er et vald.)  Ved ettersøk utenom eget jaktfelt SKAL jaktlaget snarest 

mulig, og fortrinnsvis før en går inn på andre jaktfelt, varsle jaktleder på det respektive felt og 

oppsyn/rettighetshaver varsles. 

 

 Sanksjoner ved feilfelling, brudd på kontrakt med mer.  

(jf vedlegg til bestandsplan for elg, Fron Vest bestandsplanområde). 

 

Brudd på offentlige bestemmelser (viltlov eller forskrifter fastsatt i medhold av denne) vil medføre 

politianmeldelse. 

  

Elgkjever: 

Det skal  leveres inn kjever fra alle felte dyr som er 1,5 år eller eldre.   

Underkjever skal rengjøres, merkes og oppbevares på et tørt og luftig stede og slik at de  

ikke kommer på avveie.  Husk å fylle nøyaktig alle data på kjevelappene. 

Kjevelapp skal også fylles ut og leveres for kalv. 

 

 Alle jaktlag innen Fron Vest bestandsplanområde leverer kjever og merkelapper til  

fjelloppsyn Harald Bolstad, mobil 992 75 114. 

 

Skrantesjukeprøver (CWD)  

Det skal tas skrantesjukeprøver fra alt hjortevilt som er 2,5 år og eldre og som leveres 
til et viltmottak. Dette gjelder alle kommuner i Norge. Hodet på slaktet skal følge med 
inn til anlegget dersom en kompetent jeger ikke har undersøkt og tatt prøve av slaktet 
på forhånd. 
Dersom det er behov for å få utlevert utstyr til skrantesjukeprøver ta kontakt med Geir 
Johan Groven, Nord-Fron kommune. 
  
 Registrering av sett elg og sett hjort og felte dyr  
Nord-Fron kommune ønsker i utgangspunktet at alle jaktlag selv registrerer sett elg og sett hjort og 
felte dyr direkte på hjorteviltregisteret.no. Digital levering av sett og felte elg og hjort gjørest via 
appen Sett og skutt.  

 De som ikke gjør det skal levere skjema til Nord-Fron kommune.  



Utføres seinest 5 dager etter jaktslutt. 

_______________________ 


