
 

 

Veierutiner 2021 
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 +47 458 99 259.    

- 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 dyret 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.  

• 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.  

• Skal dyret leveres viltmottak, må dette avtales med oppsynet pr. SMS via 
oppsynstelefonen før dyret transporteres til viltmottak. Jaktlaget må sende bilde av 
kvittering med vekt.   

• 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. Kontrollør kan ha behov for assistanse under veiing av 
jaktlagsmedlemmer. Feltleder kan også kreve å være tilstede ved veiing.  


