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4. Bruksanvisning viltrapporten (kun til nye jaktlag) 

 

5. Etter jaktleders ansvar skal permen inneholde:  

 

- Jegerdokumentasjon 
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INSTRUKS FOR ELG/HJORTEJEGERE I ALVDAL 2019 

 
 

Jakttid for elg 

 

✓ 25. september – 30. november.  

 

Jakttid for hjort 

 

✓ 1. september – 23. desember.  (Det kan være kortjegere hjort i terrenget i elgjakta, vær 

oppmerksom på dette) 

 

 

 

Kontroll og veiing 

 

Se egen instruks for veiing og kontroll av dyr 

 

Varsling av skutte dyr 

 

Se egen instruks for veiing og kontroll av dyr (Husk at skutte dyr, også må legges inn som 

sette dyr i viltrapporten) 

 

 

Skadeskyting/Påskyting 

 

Påskutt elg eller hjort meldes inn samme dag til oppsynet på tlf. 978 86 312 (Det er også 

vakthavende oppsyn som har det kommunale ansvaret i forhold til ettersøk). Hvis et ettersøk 

er uten resultater første dag, plikter jeger eller jaktlag å melde skadeskytingen til 

jaktrettshaver og kommunen. Alvdal kommune har avtale med Nord Østerdal 

Utmarkstjenester. 

 

Ta gjerne kontakt med oppsynet for veiledning underveis i jakta. Oppsynet avslutter eventuelt 

ettersøk.  

 

Ettersøkshund 

Se skjema med veiledning på www.alvdalgrunneierlag.no   

Alle jaktlag skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund, det kan bli foretatt kontroll av 

ettersøksavtale.  

 

Treningsskudd 

Det skal gjennomføres min 45 obligatoriske treningsskudd. 

 

Tilleggsdyr 

 

Elg – 5 kalv/ungdyr er årets tilleggskvote. Feltet får tildelt tilleggsdyr når kvoten er skutt. 

Ved feilskyting tildeles ikke tilleggsdyr. Det er ingen begrensning i tildeling av tilleggsdyr på 

det enkelte elgfelt. 

   

http://www.alvdalgrunneierlag.no/


Hjort – jaktlagene jakter på Alvdal Grunneierlags felles hjortekvote. Det er ingen begrensing 

på antall hjort pr lag, alle lag skal forholde seg til tilgjengelig kvote i viltrapporten. 

Viltrapporten har oversikt over tilgjengelig kvote. Det sendes også ut automatisk sms varsling 

når et dyr er skutt og lagt inn i viltrapporten til alle jaktledere og jegere. 

 

Hjortekvote Alvdal 2019 (felleskvote) pr. 01.09.2019 

Bukk Kolle Spissbukk Kalv 1/2 år Sum kvote Ant. voksne 

8 14 6 12 40 22 

 

Elgjaktledere og hjortejegere blir informert via sms om felling av dyr automatisk fra 

viltrapporten. Jakt på hjort opphører hvis felleskvoten til Alvdal Grunneierlag blir oppfylt. 

 

 

CWD 

Alvdal kommune er utvalgt til å delta i nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke. Alle 

felte elg og hjort som er 2 år eller eldre skal testes for skrantesjuke. Prøvetakingsutstyr kan 

hentes på kommunehuset. Kontakt oppsynet om du trenger mer prøvetakingsutstyr. 

Informasjon om prøvetaking finnes i utlevert prøvetakingsutstyr.   

 

Presisering av regelverk:  

 

Okser og koller som er 1,5 år belastes ungdyrkvote uansett vekt. Piggokse med en ren pigg 

på hver side, defineres som ungdyr. 2,5 år gamle og eldre okser/koller tyngre enn 150 kg 

belastes kvote for respektive kjønn. Dersom denne kvota er oppbrukt, betraktes dyret som 

feilskutt. 

 

Kalv/ungdyr – kalver under 45 kg belastes ikke lagets kvote og er fritatt for alle avgifter til 

Alvdal Grunneierlag. Kalv kan belastes voksen kvote uavhengig av kjønn. Ungdyr kan 

belastes voksen kvote av samme kjønn. 

 

 

Regler for feilskyting av elg 

Dersom dyr er skutt på feil terreng eller ved mistanke om dette skal oppsynet ut og kontrollere 

dyret på stedet. Feilskutte dyr belastes kalv/ungdyr kvote. Dersom disse er oppbrukt belastes 

gjenværende kvote. 

 

Gebyr ved feilskyting: 

Kolle/okse Gebyr 

151 - 160 kg 40,- pr kg 

161 - 170 kg 50,- pr kg 

171 – 180 kg 60,- pr kg 

181 – 190 kg 70,- pr kg 

191 kg - oppover 80,- pr kg 

 

Alle gebyrsatser gjelder hele dyret. I tillegg til dette kommer feltets ordinære kg pris. 

 

Der dyr er skutt utover tildelt kvote (antall), blir hele dyret inndratt. Jaktlaget betaler så et fast 

gebyr på kr 9 000,- til Alvdal Grunneierlag.   

 



 

All jakt utføres i henhold til gjeldende offentlig lovverk. (REF FOR-2002-03-22-313) 

 

På felt med to eller flere jaktlag som jakter sammen skal det velges felles jaktleder m/vara 

jaktleder. Navnene oppgis til feltformann. 

 

 

Sett/skutt elg/hjort 

 

Føring av sett-elg  

 

• Føring av sett-elg er endret! Se egen instruks for sett-elg rapportering.  

• Sett hjort føres i viltrapporten kun dager det faktisk er observert hjort.  

 

Observasjoner av elg/hjort føres inn på Viltrapporten daglig. Ved overgang til andre felt føres 

sett og skutt på det opprinnelige feltet. Registrering av skutte dyr skal også gjøres elektronisk 

ved bruk av Viltrapporten. Etter registrering går det umiddelbart en SMS til kontrollør/veier 

og feltleder.  

Jaktes det i områder med lite eller ingen dekning på telefon, ta kontakt med N-Ø 

utmarkstjenester på TLF 98632545 for å finne en løsning. 

 

Aldersgrense 

Den som i løpet av kalenderåret fyller 16 år og fram til fylte 18 år kan delta i storviltjakt, 

unntatt lisensfelling, med våpen i opplæringsøyemed. Det stilles i tillegg krav om bestått 

jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere. Ref viltloven        

http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20020322-0313-002.html  

 

 

Alvdal grunneierlag oppfordrer alle løshundjegere til å ha sauerenhets bevis på hundene sine.  

 

 

GOD JAKT! 

 

Alvdal Grunneierlag SA 

www.alvdalgrunneierlag.no  

 

……………………………………. Klipp …………………………………………………….. 

 

INSTRUKS FOR ELGJEGERE I ALVDAL 2019 

 

Jeg er kjent med Alvdal Grunneierlags bestemmelser for elgjakta 2019. På vegne av meg og 

mitt jaktlag, forplikter jeg meg som ansvarshavende på jaktlaget, at vi godtar å utøve jakta 

etter regler og betingelser gjengitt i instruks for elgjegere i Alvdal 2019. Denne slippen 

underskrives og leveres feltformenn. 

 

 

_______________________________________     ___________________ 

  

Jaktleders underskrift      Mobilnummer.  

(REF%20FOR-2002-03-22-313)
http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20020322-0313-002.html
http://www.alvdalgrunneierlag.no/


 

 

Veierutiner 2019 

ELG 

Alvdal Grunneierlag innførte høsten 2018 nye veierutiner på elg. Jaktlagene veier og 

kontrollerer felt elg (i tillegg til felt hjort under ordinær elgjakt) selv, se instruks: 

Varslingsrutine ved felt elg og hjort: 

• Felt dyr rapporteres som skutte dyr i viltrapporten.  

• Felt hjort skal umiddelbart legges inn i viltrapporten slik at tilgjengelig felleskvote er 

oppdatert.    

• Rapporten skal inneholde beskrivelse av hvor dyret henger for eventuell kontroll, 

dette gjøres i kommentarfeltet. 

Ved problemer ved rapportering i viltrapporten send melding (sms) om felt dyr til 

oppsynstelefonen tlf 978 86 312.    

- Melding skal inneholde informasjon om henvendelse- og:  

- Navn på jaktlaget  

- Navn på jaktfelt  

- Type dyr som er skutt  

- Hvor dyret henger for eventuell kontroll  

   

Jaktlagenes egenveiing: 

• Jaktlaget veier selv elgen, og aldersbestemmer den. Vekt og alder legges inn i 

viltrapporten samme dag elgen er veid, elgen skal veies senest to dager etter felling.  

• Hodet på elgen skal tas av, og ligge ved siden av dyret så lenge dyret henger til 

mørning.  

• Skal dyret leveres viltmottak, må dette avtales med oppsynet pr. sms via 

oppsynstelefonen før dyret transporteres til viltmottak.  

• Jaktlaget trekker fra 3 % på dyrets vekt dersom det er veid innen 24 timer etter felling. 

24-48 timer etter felling trekkes det 2 % av dyrets vekt på endelig slaktevekt. (Husk at 

dyrets vekt legges inn i viltrapporten med en gang dyret er veid).   

• Vil en ha dyret kontrollert av oppsyn, må det sendes melding (sms) om dette til 

oppsynstelefonen. Dette gjelder også om dyret skal nedklassifiseres/kasseres/annen 

kjøttskade.  

• Det vil bli foretatt stikkprøvekontroll på jaktlagets egenveiing og kontroll av elghoder. 

Jaktlaget vil få sms om kontroll av dyr senest 24 t etter at dyrets vekt er lagt inn i 

viltrapporten. Feltleder kan også kreve å være tilstede ved veiing.  



 

 

Endring i sett elg instruks  
 

Fra og med høsten 2018 ble instruksen for registrering av sett elg og sett hjort endret. 

Endringen ble iverksatt av Miljødirektoratet etter anbefaling fra Norsk institutt for 

naturforskning. Etter ny instruks skal alle observasjoner av dyr registreres, uavhengig av 

om dyret er sett tidligere samme dag eller samme jaktøkt. Dette fører til at sett pr. 

jegerdag vil øke i en overgangsperiode, og at gamle og nye indeksverdier ikke vil være 

direkte sammenlignbare. Det er derfor viktig at alle raskest mulig fører sett elg skjema etter 

ny instruks, slik at overgangsperioden blir kortest mulig. 

 

Hvorfor ny instruks? 
 

Noe av hensikten med dette er at det er avdekket endringer i sett elg indeksen uten at dette 

bare kan relateres til endringer i bestanden. Dette gjelder slik som endringer i antall jegere på 

jaktlag, utskifting av jaktlag og endring i antall jaktfelt/struktur vald. Dette kan for enkelte 

områder påvirke sett elg indeksen betydelig. Dette ser vi også i våre områder, da det er 

kommuner som stabilt har ligget på 4800-5000 dagsverk pr år, nå ligger på ca. 3500 dagsverk 

pr år. For mer bakgrunnsinformasjon se:  

https://hjorteviltet.no/bladarkiv/sett-elg-sett-hjort-hvorfor-ny-instruks/  

 

 

https://hjorteviltet.no/bladarkiv/sett-elg-sett-hjort-hvorfor-ny-instruks/


Gammel instruks for sett hjortevilt  

 

 

NY! Instruks for sett hjortevilt  
Etter ny instruks skal alle observasjoner av dyr registreres, uavhengig av om dyret er sett 

tidligere samme dag eller jaktøkt.  

 



Rutiner for å registrering av sett dyr-data 
 

Grunnregel: 

Det samlede antall observasjoner fra alle jegere som jaktinnsatsen registreres for, bør telles 

med. 

• Eksempel: Når 10 jegere ser samme elg, er dette 10 observasjoner. 

Er en jaktsituasjon: 

Definert periode med aktiv jakt innenfor en dag, f. eks et drev. 

• Kan vare hele jaktdagen ved f. eks smygjakt 

• Defineres av jaktleder 

 

Er ikke en jaktsituasjon:  

• Tid som omfatter transport til og fra et jaktrerreng.  

• Tid medgått til utransportering av felt dyr, slakting mv. er ikke å regne som tid 

benyttet til jakt.  

• Observasjoner og innsats fra personer uten gevær telles ikke med. F. eks å ha med 

barn- eller barnebarn på jakt.   

• Oppserverte hjortevilt fra bil er ikke en jaktsituasjon, og skal dermed ikke telles 

med.  

Unntak  

 

 

 

 

 

 

Skitt jakt! 

Gjentatte observasjoner av 

samme dyr i samme jaktsituasjon 

bør kanselleres.  

F. eks. når en elg beveger seg inn 

og ut av syne fra post  

 

Oppserverte hjortevilt fra bil er 

ikke en aktiv jaktsituasjon, og 

skal dermed ikke telles med.  

 


