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JEGERKONTRAKT 
Jakttid (f.o.m. - t.o.m.) 

ELG:  25. september – 15. desember. (Kvote 34 dyr i 2016) 

HJORT 1. september – 15. desember (Kvote 20 i 2016) 

RÅDYR: Voksen råbukk: 10. august – 24. september. Rådyr generelt: 25. september – 

                       23. desember. (fri kvote) 

Rapportering 

Melding om elgfall gis til oppsynet samme dag som dyret er skutt. Det samme gjelder for hjort og 

rådyr. OBS: Alle skutte hjort skal legges inn direkte på nett (www.kvikneutmarksrad.no) av 

jeger/ansvarlig for rapportering for jaktlaget så snart som mulig. 

Alle påskutte dyr skal snarest, dog senest innen utgangen av dagen, meldes inn til oppsynet, Kvikne 

Utmarksråd. 

 97706936 (KUR/Ingebrigt),  99 27 49 43 (KUR/Kristin),  kur@kvikne.no. 

Mobiltelefonen har telefonsvarer hvor beskjed kan leses inn. Melding mottas gjerne som SMS.  

Ved fall skal følgende opplyses: 

 1. Navn på jaktfelt 

 2. Navn på jaktleder/jeger 

 3. Kjønn og alder (kalv, ungdyr, eldre dyr) på dyr som er skutt 

 4. Når dyret er skutt (dato og klokkeslett) 

 5. Eventuelt telefonnummer til jaktleder/jeger 

Samtlige hoder skal være tilgjengelig for kontroll, ved jaktlagets bosted under jakten, fra det 

øyeblikket dyret er skutt til tre dager etter jaktperioden. Utenbygds jaktlag må sørge for kontroll før 

de reiser hjem.  

Dersom påskutte dyr ikke blir funnet innen utgangen av dagen skal Tynset kommune 91636827 

(Asbjørn Strømseng) og oppsynet på Kvikne ved Ingebrigt/Kristin varsles. 

Feilskutte dyr 

Har jaktlaget mistanke om at det er felt feil dyr, plikter jaktlaget å melde fra om dette umiddelbart. 

Feilskutte dyr bør ikke parteres før det er kontrollveid. Feilskutte dyr som det ikke er mulig å få 

kontrollveid, vil bli skjønnsmessig vurdert. For feilskutte dyr skal det betales en avgift (se side 2). 

Felling av skadde/syke dyr 

Ved felling av skadd eller sykt dyr skal jaktlaget ta ut av dyret, og deretter ta kontakt med Tynset 

kommune 91636827 (Asbjørn Strømseng), og oppsynet umiddelbart. Dyret skal ikke flyttes, flås 

eller transporteres uten tillatelse fra oppsynet. 

Radio 

Bruk radio med fornuft. Husk at det er andre som også bruker de samme kanalene. Unngå unødig 

prat. 
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SETT ELG OG HJORT - skjema 

SETT ELG - skjemaet skal være levert Kvikne Utmarksråd eller poststemplet senest 20. desember. 

For hvert døgn jaktlaget overskrider fristen, må jaktlaget betale en avgift på kr. 200,-. Avgiften 

regnes fra poststemplingsdato. Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig hver dag.  

SETT HJORT - skjemaet skal være levert Kvikne Utmarksråd eller poststemplet senest 20. 

desember. For hvert døgn jaktlaget overskrider fristen, må jaktlaget betale en avgift på kr. 200,-. 

Avgiften regnes fra poststemplingsdato. Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig hver dag.  

 

 

Jeg er kjent med bestemmelsene for årets jakt. Som ansvarlig jaktleder forplikter jeg for meg 

og mitt jaktlag at vi godtar å jakte på disse betingelser. Som jaktleder er jeg ansvarlig for å 

informere hvert medlem av jaktlaget om disse bestemmelsene, og står overfor Kvikne 

Utmarksråd ansvarlig for jaktlagets forpliktelser som følger av denne to-sidige kontrakt. Ved 

grove feilskytinger og ansvarsløs jakt kan dette resultere i at jaktlaget/enkeltjeger blir 

utestengt fra jakt ett eller flere år på valdets område. 

 

 

Kvikne den  

  

sted og dato  sted og dato 

 

Kristin Lund Austvik/Ingebrigt Storli 

  

for Kvikne Utmarksråd  ansvarlig jaktleder/jeger 
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AVGIFT VED FEILSKYTING AV ELG  

Vektgrense ved feilskyting 
Maksimum vektgrense for årskalv er satt til 110 kg.  Dette innebærer at dyr under 110 kg regnes som kalv, 

tilsvarende klassifiseres voksne dyr som ungdyr dersom 

de veier mindre enn 150 kg.   

” 1 ½ år ku ” 150 kg.  

” 1 ½ år okse ” 150 kg.  

Avgifter ved feilfellinger 

Avgift for feilskyting skal uoppfordret sendes til Kvikne Utmarksråd på konto 1895.22.12199 og 

merkes med ”Feilfelling av elg”. Ubetalt avgift kan inndrives uten søksmål. 

Kalv kan felles istedenfor eldre dyr uavhengig av kjønn. Kalv under 45 kg. skal det ikke betales 

avgifter for, og dyret belastes ikke kvoten til det enkelte jaktlag. Dyrene må veies av oppsynet. 

Hvis dyret har riktig alder, gjelder ingen vektgrenser. 

1. Skyter man eldre dyr i stedet for kalv skal det svares for følgende avgift: 

F.o.m. 111 kg. t.o.m. 130 kg. kr. 100,- pr. kg. 

Over 130 kg.  kr. 150,- pr. kg.(fom. 111 kg) 

2. Skyter man eldre ku i stedet for 1 ½ ku/okse skal det svares for følgende avgift: 

F.o.m. 151 kg. t.o.m. 160 kg. kr. 100,- pr. kg. 

Over 160 kg.  kr. 150,- pr. kg.(fom. 151 kg) 

Skyter man eldre ku i stedet for eldre okse blir avgiften som for eldre ku, jf. pkt. ovenfor. 

Skytes det eldre ku på over 180 kg. i stedet for kalv, ungdyr eller okse vil neste eldre ku i 

tildelingen til rettighetshaver bli tildelt som kalv. 

3. Skyter man eldre okse istedenfor 1 ½ års okse/ku skal det svares for følgende avgift: 

F.o.m. 151 kg. t.o.m. 170 kg. kr. 100,- pr. kg. 

Over 170 kg.  kr. 150,- pr. kg.(fom. 151 kg) 

Skyter man eldre okse i stedet for eldre ku blir avgiften som for eldre okse, jf. pkt. ovenfor. 

Alle avgifter beregnes alltid fra vektgrensene for de respektive grupper. 

Eks. Feilskutt okse (istedenfor ungdyr) på 175 kg. Til sammen 25 kg. à kr. 150,-. Avgift å betale 

kr. 3 750,-. 

Nedklassifisering 

Felles det eldre dyr i stedet for ungdyr eller kalv, og disse ligger under vektgrensene for den 

respektive gruppe, kan dyret belastes ungdyr eller kalvekvoten. Dette forutsetter at dyret er 

kontrollveid av jaktoppsynet.  

Veiing for nedklassifisering koster kr. 350,- 
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Hjort:  

Hjort kan felles fortløpende, når jeger eller jaktleder har undertegnet denne kontrakt, har grunneiers 

tillatelse og har underskrevet avtale om godkjent ettersøkshund. Det er imidlertid et vilkår for å 

utøve jakt på hjort at jegeren til enhver tid holder seg oppdatert om kvotens størrelse, gjenværende 

kvote og legger inn skutt hjort direkte på nett så snart som mulig (se avtalens punkt ang 

rapportering) når dyr er felt. Opplysninger om kvotens størrelse og gjenværende kvote fås ved å ta 

kontakt med grunneierlaget, oppsynet, eller ved å se på utmarksrådets internettsider på 

www.kvikneutmarksrad.no  

Maksimalt 4 voksne bukker (6 takker eller mer) av hjort kan felles, og fram til og med 30. 

september kan bare en (1) voksen bukk felles per jaktområde (etter definisjon i Kvikne storviltvald). 

Maksimalt 4 voksne hind (hunndyr) (2,5 år eller eldre) av hjort kan felles (etter definisjon i Kvikne 

storviltvald). Alle hinder med kalv er 2,5 år eller eldre. 

Hvis det felles voksen bukk (faktisk alder over 1,5 år) etter at kvota for voksen bukk er fylt og 

offentliggjort på www.kvikneutmarksrad.no, straffes jegeren med kr. 1000,- per gevirtakk. 

Hvis det felles voksen hind (hunndyr) vil dette trekkes fra på neste års kvote (eks. felles det 3 

voksende hinder inneværende år blir det tildelt (1) en neste år). 
 

 

Rådyr:  

Rådyr kan felles fortløpende, når jeger eller jaktleder har undertegnet denne kontrakt , har 

grunneiers tillatelse og har underskrevet avtale om godkjent ettersøkshund.  

Skal du / dere jakte hornbærende bukk fra 10. august til 24. september er det kun tillatt med 

kulevåpen (rifle/mauser) og godkjent storviltprøve (skyteprøve) må være i orden. 

Det er ingen kvote på rådyr men alle fellinger skal meldes til oppsynet slik som på elg og hjort. Alle 

fellinger vil bli publisert på www.kvikneutmarksrad.no Det er i bestandsplanen bestemt at vi skal 

øke rådyrstammen på Kvikne så vi vil be alle jegere tenke forvaltning da de utøver jakta. 

 

 

Generelt:  

Jakt på innmark/dyrkamark som ligger i eller inntil annet jaktlags lovlige terreng, utøves kun etter 

avtale med dette jaktlaget. Grunneiers tillatelse er en forutsetning for all jaktutøvelse på innmark. 

Fellesavgifter og statlige fellingsavgifter for felte dyr skal betales til Kvikne Utmarksråd etter 

jaktens slutt. Eventuell betaling for jakten og/eller slaktet er en sak mellom jegeren og grunneieren. 

Er det noe jegeren/jaktlaget er i tvil om, ta kontakt med oppsynet. 
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