
 
 

 
 
 

Jegerkontrakt – hjortekort 
Elektronisk signering i viltrapporten 

 
I Alvdal er det felleskvote på hjort. Ordinær tildelt hjortekvote Alvdal Grunneierlag 2021:  
 

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

8 14 6 12 40 
 
JAKTREGLER: 
 Jaktkortet gir rett til å jakte hjort på tildelt felt på Alvdal Grunneierlag sitt område. 
 Jaktkortet gir rett til å felle alle kategorier hjort. Kalv og Kolle kan felles uten å belaste 

jaktkortet. Dvs. jeger kan skyte kalv og kolle på kortet inntil eventuelt bukk, spissbukk 
felles. 

 Jaktkort er ikke gyldig uten at årlig jegeravgift kan dokumenteres 
 Jakttiden for jaktkortet på hjort er 1. september – 23. desember. Uten opphold for 

jegere med elgjakt på Alvdal. 
Hjortejakt for utenbygds er det opphold i jakta fra 24 september til 25 oktober. 
 (Fra 25. september pågår ordinær elgjakt. Vis hensyn og respekter elgjegere). 

 Tilgjengelig kvote er jegerens ansvar. Jaktkortet opphører da felleskvoten er oppfylt. 
Send SMS med kodeord «skutthjort AG kvote» til 1963 for oppdaterte kvoter. Det 
sendes også ut automatisk SMS om fellinger til jegere.    

 Jaktkortet kan ikke anvendes uten at tilgang på godkjent ettersøkshund kan 
dokumenteres. Jeger må ha egen, eller avtale om godkjent ettersøkshund. 

 Kortet gjelder for inntil tre personer. Den som får tildelt kort anses som jaktleder. 
Jaktleder er ansvarlig for rapportering.  

 Hvem som jakter på kortet må meldes til post@alvdalgrunneierlag.no. Husk å oppgi 
kortnummer.  

 Jakt på innmark krever grunneiers tillatelse. 

JEGERENS ANSVAR: 
- Det er jeger sitt ansvar å påse at jakt utøves innenfor riktig terreng. 
- Jaktkort er ikke gyldig uten at årlig jegeravgift kan dokumenteres.  
- Det stilles i tillegg krav om bestått skyteprøve for storviltjegere. Grunnet covid-19 

gjelder bestått skyteprøve 5 skudd mot dyrefigur (2021). Se retningslinjer 
Miljødirektoratet    

- Jeger plikter til enhver tid å følge de lover og regler i forbindelse med utøvelse av jakt 
(REF FOR-2002-03-22-313)   

- Jeger plikter til å levere fangstoppgave i viltrapporten.no. Alle jegere får 
brukertilgang på denne. Om behov for bistand til rapportering send henvendelse pr. 
SMS senest samme dag til Nord-Østerdal Utmarkstjenester på tlf. +47 458 99 259. 
Oppsynet tar kontakt for veiing av dyr. Hodet skal kunne fremvises ved kontroll. 
Jegere som ikke leverer fangstrapport vil bli utestengt. 

- Observasjonsrapporter (sett-hjort) skal føres i viltrapporten. Alle observasjoner av 
hjort registreres, uavhengig av om dyret er sett tidligere samme dag eller samme 
jaktøkt NB: Alle skutt hjort er også sett hjort – Observasjonsrapporter må samsvare 
med fellingsrapporter, dvs. kategori dyr og dato.  

https://www.njff.no/jakt/Last%20nedsider%20for%20jakt%20skyting%20og%20hund/Last%20ned%20hund/Avtale%20om%20etters%C3%B8kshund.pdf
mailto:post@alvdalgrunneierlag.no
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/jakt-felling-og-fangst/skyteproven/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/jakt-felling-og-fangst/skyteproven/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313
https://www.viltrapporten.no/


 
 

- Ved påskyting/skadeskyting skal kommunal ettersøksansvarlig varles på tlf. +47 951 
78 137.  

CWD: 
Alvdal kommune er ikke pålagt å ta CWD prøver i 2021. Om jegere ønsker prøvetakning av 
felte hjort som er >2 år finnes er prøvetakingsutstyr tilgjengelig ved Alvdal kommune på 
Storsteigen, Steigjelen 43 i åpningstiden.  

   
 
OPPGJØR: 
Jeger belastes kr 75,- eks. mva pr. kg av voksen dyr, og 65,- eks. mva. for kalv etter 
kontrollveiing av dyret. Forskudd a` kr. 1000,- trekkes ifra hvis felling.   
 
FEILSKYTING OVER TILGJENGELIG KVOTE:  

• 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. 
 

STRAFFEREAKSJONER: 
Frist for siste oppdatering av alle sett- og skutt opplysninger i viltrapporten er 5. januar 
(gjelder for alle). Dersom jeger/jaktlaget overskrider fristene, må jeger/jaktlaget betale en 
avgift på kr. 1000,-. 
 
 
Ved grov overtredelse eller tvister avgjøres disse av styret i Grunneierlaget i samråd med 
feltformann. Eventuelle forføyninger forfølger skytter. Oppgis ikke skytter, straffes eventuelt 
hele laget.  
 
  
 
 
GOD JAKT! 
Alvdal Grunneierlag  
www.alvdalgrunneierlag.no 

http://www.alvdalgrunneierlag.no/
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