
INSTRUKS FOR ELG/HJORTEJEGERE I ALVDAL 2020 
 

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. +47 458 99 259. 

(Vakthavende oppsyn kan koordinere med kommunalt ettersøksansvarlig) Hvis et ettersøk er 

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

og kommunen. Ta gjerne kontakt med oppsynet for veiledning underveis i jakta. Kommunal 

ettersøksansvarlig 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 

Grunnet covid-19 gjelder fjorårets skyteprøve (2019). Se retningslinjer Miljødirektoratet    

 

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. 

   

CWD 

Alvdal kommune er ikke pålagt å ta CWD prøver jaktåret 2020. Om jegere ønsker 

prøvetakning av felte dyr som er eldre enn 2 år finnes tilgjengelig prøvetakningsutstyr ved 

Alvdal kommune på Storsteigen, Steigjelen 43 i åpningstiden.  

 

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. 

 

http://www.alvdalgrunneierlag.no/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/april-2020/skyteproven-fra-i-fjor-gjelder-ogsa-under-arets-jakt/


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. 

 

 

FØRING AV SETT- OG SKUTT 

 

• Husk: føring av sett-elg føres etter ny instruks! Se egen instruks for sett-elg 

rapportering.  

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

 

Observasjoner av elg/hjort skal 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. NB: Alle skutte dyr er også sette dyr – Observasjonsrapporter 

må samsvare med fellingsrapporter, dvs. kategori dyr og dato. 

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

utmarkstjenester på +47 458 99 259 for å finne en løsning. 

 

Frist for siste oppdatering av alle opplysninger i viltrapporten er 5. januar (gjelder for alle). 

Dersom jaktlaget overskrider fristene, må jaktlaget betale en avgift på kr. 1000,-. 

 

 

 

 

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/(REF%20FOR-2002-03-22-313)


HJORT 

 

Jaktlagene jakter på Grunneierlags felles hjortekvote på tildelte felt, om ikke annet er bestemt. 

(se egen instruks) Alle lag skal forholde seg til tilgjengelig kvote i viltrapporten. Send SMS 

med kodeord «skutthjort AG kvote» til 1963 for oppdaterte kvoter. Det sendes også ut 

automatisk SMS om fellinger til jegere. Jakt på hjort opphører hvis felleskvoten til Alvdal 

Grunneierlag blir oppfylt. 

    

Hjortekvote Alvdal (felleskvote) pr. 01.09.2020 

Bukk >2 ½ år  Kolle >1 ½ år  Spissbukk 1 ½ år  Kalv ½ år Sum kvote 

8 14 6 12 40 

 

Regler for feilskyting av hjort 

 

• Kalv kan felles istedenfor voksent dyr.  

• Felling utover tilgjengelig kvote belastes kr 50,- inkl. mva pr. kg i tillegg til 

ordinær pris. 

Bukk belastes med kr 2500,- Inkl. mva pr. tagg fra og med tagg nr.3 ved feilskyting i tillegg 

til ordinær pris, uansett feilskytingskategori. 

 

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 2020 

 

Jeg er kjent med Alvdal Grunneierlags bestemmelser for elgjakta 2020. 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 2020. Denne slippen 

underskrives og leveres feltformenn. 

 

 

_______________________________________     ___________________ 

  

Jaktleders underskrift      Mobilnummer.  

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

