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Sak 6/2015 Smårovviltkort og jervefellingstillatelse 

Saksframlegg: 
Vi har fått tilbakemelding fra mange grunneierlag angående våre to forslag. Noen ønsker å 

være med på en slik ordning, andre ønsker ikke det av ulike årsaker. Noen har kommet 

med innspill på flere regler de ønsker inn i kortordningene.  

Vi går gjennom status på muligheten for å få til slike kortordninger som vil fungere etter 

hensikten på møtet. 

Vedlegg: Oversikt over status og tilbakemeldinger fra grunneierlagene. 

Diskusjon: 
Daglig leder la fram tilbakemeldingene fra grunneierlaga. En del har sagt at de vil være 

med på begge deler, noen blir kun med på jervefellingstillatelse og atter andre har ikke 

svart endelig. Noen få lag har sagt at kun de som har løst annet jaktkort hos det aktuelle 

grunneierlaget og/eller tar kontakt med laget innen jakta tar til, kan jakte der. Daglig leder 

foreslo at lag som har kommet med slike forbehold ikke tas med i kortordningen(e), dette 

fordi man da ikke har gjort det noe enklere å jakte smårovvilt eller felle jerv- altså er 

kortordningene bortkastet.   

På grunnlag av tilbakemeldingene er perioden 10- 24 september tatt ut av kortordningen, 

og det er sagt at det i perioden 1. juni til 1. november (beitesesong) er det ikke tillatt å 

slippe hund. 

Styremedlemmene tror ikke de foreslåtte periodene vil være særlig aktuelle for 

smårovviltjakt, men bestemmelsene kan godt være med på kortet. 

Ettersom ikke alle lag blir med i ordningene må det utarbeides kart som viser hvor kortene 

er gyldige. Jervefellingstillatelsen må være i boks til oppstart for lisensfelling av jerv til 

høsten. 

Vedtak: 
Styret avventer svar fra alle grunneierne før det gjøres noe mer arbeid med dette. Det var 

enighet i styret om at det ikke er hensiktsmessig at de lag som krever at eventuelle jegere 

har løst annet jaktkort innen deres område eller at de tar kontakt med grunneierlaget i 

forkant av jakt blir med på kortordningene ettersom en kortordning da ikke vil gjøre 

tilgangen til smårovviltjakt og/eller jervefelling noe enklere.  

Sekretær purrer på de laga som ikke har svart enda.  

Jervefellingstillatelse må være klart innen start for lisensfellingsstart 10. september. 1. 

august settes som siste frist for tilbakemelding for begge deler. 

Sak 7/2015 Høring på forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt 

Saksframlegg: 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt er nå ute på høring. Styreleder og daglig leder har 

utarbeidet et forslag til høringsuttalelse fra utmarksrådet som gjennomgås under møtet. 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Forslag-til-revisjon-av-forskrift-

om-forvaltning-av-hjortevilt-20152860/  

Vedlegg: Forslag til høringsuttalelse  

Vedtak: 
Høringsuttalelsen vedtas som forelagt på møtet. Sekretær sørger for å sende inn dette.  

Sak 8/2015 Forslag til reglement for hjortejakt 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Forslag-til-revisjon-av-forskrift-om-forvaltning-av-hjortevilt-20152860/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Forslag-til-revisjon-av-forskrift-om-forvaltning-av-hjortevilt-20152860/
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Saksframlegg: 
Forslaget fra Kvikne Utmarksråd om å tildele hjortekvoten som det gjøres med elgkvoten 

og å dele Kvikne i to jaktfelt med tanke på hjortejakta var det lite stemning for da det ble 

presentert under sist møte for hjortevilt på Kvikne (17.3). Hjorteviltansvarlig og daglig 

leder mener det fortsatt er behov for noe bedre organisering slik at man unngår flere 

uheldige episoder og uklarheter under hjortejakta. Vedtaket som ble gjort under møtet var 

at «grunneierlagene oppfordres til å utarbeide korte retningslinjer for hvem som kan jakte 

hjort og rådyr innen grunneierlagets jaktfelt». 

Hjorteviltansvarlig og daglig leder har gjort et forsøk på å lage et forslag til slike 

retningslinjer som kan sendes ut til grunneierlagene og velges innført i deres områder 

dersom de er enige i innholdet i retningslinjene. 

Forslaget gjennomgås på møtet. 

Vedlegg: Forslag til retningslinjer for hjortejakt på Kvikne 

Diskusjon: 
Styreleder mente det ville være å starte i feil ende å lage et forslag til reglement når det 

ikke er noen god organisering av hjortejakta på Kvikne. 

Ingebrigt kom med forslag om at daglig leder og hjorteviltansvarlig kaller inn et av 

grunneierlaga der det har vært en del uoverensstemmelser og trøbbel i forbindelse med 

hjortejakta for å lufte muligheten for utleie av et eget hjortejaktterreng.  

 

Daglig leder påpekte at det er viktig at det utarbeides kart over Kvikne elgvald (inkluderer 

også hjort). Kart over tellende areal er utarbeidet. I dette kartet er det leveområde for elg 

(som hovedregel areal under skoggrensa, men areal over skoggrensa som benyttes jevnlig 

av elg) som skal inngå. Dette kartet og det totale tellende arealet for Kvikne elgvald ligger 

til grunn når kommunen skal tildele fellingstillatelser for elg til Kvikne. Et kart over 

Kvikne elgvald vil derimot vise alt terreng hvor det kan jaktes elg/hjort/rådyr- altså 

tellende areal pluss eksempelvis fjellterreng og innmark som ikke er egnet som tellende 

areal, men som kan jaktes på og dermed inngå i valdet. Grunnen til at det er så viktig at et 

slikt kart utarbeides er først og fremst at det kreves av hjorteviltforskriften, men også for å 

avklare en gang for alle hvor det er lovlig/ikke lovlig å utføre elg/hjort/rådyrjakt på 

Kvikne. Det er i forbindelse med hjortejakta at vi har fått spørsmål om dette. Det må også 

opplyses klarere om at hjortekvoten for Kvikne tildeles Kvikne Utmarksråd på bakgrunn 

av den til enhver tid gjeldende bestandsplan for Kvikne elgvald og at for å jakte hjort må 

området det skal jaktes i derfor være en del av Kvikne elgvald i henhold til de til 

enhver gjeldende grensene for valdet og tilhørende kart godkjent av kommunen. 

 

Vedtak: 
Eventuell utsending av forslag til retningslinjer for hjortejakta avventes foreløpig. Daglig 

leder og hjorteviltansvarlig får i oppgave å kontakte et av grunneierlaga hvor det kan være 

egnet for utleie av eget hjortejaktterreng som et forsøk for å se om man kan få til egne 

hjortejakt terreng på Kvikne. 
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Sak 9/2015 Innspill angående krav til utenlandske jegere 

Saksframlegg: 
Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan 

dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland. Slik 

regelverket er utformet i dag kan derfor en utenlandsk jeger jakte storvilt i Norge med et 

våpen han/hun aldri har skutt med.  

Daglig leder har laget et skriv som kan sendes inn til Miljødirektoratet dersom styret er 

enige i det. Skrivet tar for seg denne problemstillingen. Gjennomgås under møtet.  

Vedtak: 
Forslaget til innspill vedtas som forelagt. Sekretær sørger for å sende det inn til rette 

vedkommende. 

 

Sak 10/2015 
Høring «kommunale mål og retningslinjer for viltforvaltninga i Tynset 

kommune» 

Saksframlegg: 
I dokumentets innledning forklarer kommunen bakgrunnen for disse retningslinjene: «Den 

nye forskrifta om forvaltning av hjortevilt trådte i kraft den 15. februar 2012. Etter den 

nye forskrifta skal kommunen vedta målsettinger for utviklinga av bestandene av elg, hjort 

og rådyr der det er åpna for jakt på artene. I den nye forskrifta har blant annet kommunen 

fått sin rolle i forvaltninga av hjortevilt tydeligere presisert og gitt mer ansvar for 

forvaltninga gjennom å utarbeide mål for hvordan hjorteviltbestandene skal forvaltes og 

utvikle seg.» 

Vedlegg: Kommunale mål og retningslinjer for viltforvaltninga i Tynset kommune 2015- 2019 

Vedtak: 
Ingen av de frammøtte hadde noen kommentarer eller innspill til dokumentet. Dokumentet 

ble tatt til orientering blant de frammøtte.  

 

Sak 11/2015 
Eventuelt 

 

Saksframlegg: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Orienteringer 
Prosjekter med mer vår/sommer/høst 2015 (gammekurs, friluftsdager, svartkurlesti, 

kartlegging Svartkurle mm.) 

Arbeid med overgangsavtaler Knutshø 

Bestandsplanarbeid hjortevilt 

Møte villreinjegere Tynset 

 

 

 

 


