
Regler for hjortejakta.  Fron Vest Planområde 2022.   
 
JAKTOMRÅDE: 

Jaktområdet omfatter arealet/jaktfeltet ihht til jaktkortet eller kontrakt. 

 

JAKTTID OG KVOTE: 

01/09 – 23/12 er jakttidsrammen.  Kvoten er ihht gjeldende kort/kontrakt. 

Jakttid og kvoter avtales skriftlig mellom rettighetshaver og jeger(e). 

  

PRIS: 

Den enkelte rettighetshaver har sine egne priser. Ved feilfelling kreves en tilleggsavgift på kr. 30,-/kg,  

beregnet på hele dyrets slaktevekt, når kvote er spesifisert på dyrekategori.  Fellingsavgift i tillegg på  

felte dyr. 

  

JEGERAVGIFT/VÅPEN/AMMUNISJON/SKYTEPRØVE: 
Rettighetshaver/kontraktspart skal kontrollere at alle jegere har betalt jegeravgift (jf Viltlova). 

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

har våpenkort (eller utlånsavtale) 

For jegere mellom 16 og 18 år skal egen erklæring signeres av foreldre/foresatte, tilsynsjegere og rettighetshaver. 

    

BRUK AV HUND: 

Med mindre den enkelte rettighetshaver har bestemt annet er det tillatt å bruke hund. 

Bruk av løs, på drevet halsende hund er tillatt brukt under jakt på følgende viltarter: hjort, 

 rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller felling av gaupe. Boghøyde til løs, på drevet halsende hund som  

brukes under jakt på hjort og rådyr må ikke overstige 41 cm. 

 

ETTERSØKSHUND/ETTERSØK: 

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

(Skriftlig avtale hvis ikke jeger/jaktlag har egen ekvipasje). 

 

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.  

 

JAKT PÅ INNMARK: 

Den enkelte grunneiers tillatelse må innhentes spesielt, dersom det ikke inngår i kort/kontrakt.   

(Det samme gjelder utmark som ikke er innmeldt i grunneierlag o.l..) 

 

RAPPORTERING FELTE DYR: 

Skal rapporteres samme dag som felling skjer til oppsyn, (evnt rettighetshaver).  

Fellingsstedet skal kunne påvises dersom det forlanges, - samt hoder for kontroll. 

  

KJEVER av hjort: 

Det skal ikke samlest inn kjever fra hjort i 2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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. 


