
  

INNSTRUKS FOR ELG/HJORTEJEGERE I ALVDAL 2015   

 

 
 

Jakttid for elg 

 

 25. september – 30. november.  

 

Jakttid for hjort 

 

 1. september – 23. desember. 

 

Dette gjelder både for elgjegere og egne hjortejegere. Sekretær i Grunneierlaget har oversikt 

over elgjaktlag og hjortejegere hvis behov.  

 

Kontroll og veiing 

Ved felling av elg eller hjort skal jaktlaget varsle oppsynet og feltformann om hvor, når og 

hva som er skutt samme dag. Oppsynet ringes(sms) før kl 21.00, men helst tidligst mulig. 

 

 Geir Skillebæk     tlf  950 85 347 – ringes for veiing. 

 Ola Eggset           tlf  476 88 279 

 

Påskutt elg eller hjort meldes inn samme dag til oppsynet. 

Ta gjerne kontakt med oppsynet for veiledning underveis i jakta.  

Hodet skal henge på til oppsynet har sett dyret. Alle dyr veies hele om det er mulig. 

 

Ettersøkshund 

Se skjema med veiledning på www.alvdalgrunneierlag.no   

 

Treningsskudd 

Det skal gjennomføres min 45 obligatoriske treningsskudd. 

 

Tilleggsdyr 

 

Elg –   10 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. 

   

Hjort – Feltet får tildelt tilleggsdyr ved forespørsel når kvote er fylt. Feltformann orienteres 

av jaktleder. Antall dyr er ikke fastsatt- dette blir i samråd med feltformenn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alvdalgrunneierlag.no/


 

Kvotebelastning elg 

 

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. 

 

Kvote hjort 

Tildeling av hjort er i utgangspunktet frie dyr. Årets kvote er på 14 kalv, 5 spissbukk, 11 

hind(1,5 år og eldre) og 10 bukker(2,5 år og eldre). Elgjaktledere og hjortejegere blir 

informert via sms hvis gjeldende kvote skulle bli full. 

 

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. Dyret tilbys nabofelt og belastes 

kalv/ungdyrkvote. Dersom flere av disse er aktuelle foretas loddtrekning. Dyrets kg pris 

betales i sin helhet til det feltet som har tatt imot dyret.  

 

All jakt utføres i henhold til gjeldende offentlig lovverk. Ref Lovdata(link fra nettside). 

 

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

jaktleder. Navnene oppgis til feltformann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sett elg/sett hjort 

 

Observasjoner av elg/hjort føres på feltet det blir jaktet på. Ved overgang til andre felt føres 

et skjema per felt. 

Digital innsending registreres på www.settogskutt.no Se skriv fra kommunen. 

Papir-skjemaer returneres innen 10 dager etter elg/hjortejaktas slutt til:  

Alvdal Grunneierlag, v/sekretær Magnar Tronsmoen,  

Vekstra Nord-Øst SA 2560 Alvdal.  

Vi ber om at det blir lagt vekt på utfylling av skjemaet da disse er grunnlaget for vurdering av 

elgstammen og jaktuttaket.  

 

 SKJEMAET FYLLES UT HVER DAG 

 

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  

 

 

GOD JAKT! 

 

 

Alvdal Grunneierlag SA 

grunneierlag@alvdal.com  

www.alvdalgrunneierlag.no  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

INNSTRUKS FOR ELGJEGERE I ALVDAL 2015 

 

Jeg er kjent med Alvdal Grunneierlags bestemmelser for elgjakta 2015. 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 2015. Denne slippen 

underskrives og leveres feltformenn. 

 

 

 

 

 

_______________________________________   Mobilnr:___________________ 

Jaktleders underskrift 
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