STOR-ELVDAL GRUNNEIERFORENING
AVTALE OG INSTRUKS FOR ELGJEGERNE 2012
JAKTTID:
ELG:

HJORT:

(f.o.m. - t.o.m.)
25. sept - 23. des.
1. jan – 31. jan (for områdene Stai
& Negård, Trønnes & Westgaard,
Koppang, Atneosen og Atndalen)
1. sept - 23. des.

KONTROLL AV FELT ELG:
Hvert jaktlags fellingsbevis ligger til grunn for utøvelse av
kontroll. Melding om elgfall gis til Stor-Elvdal Grunneierforening
samme dag, unntaksvis dagen etter, dyret er skutt.
SMS til 918 51 383 eller Tlf: 62 46 30 60 (telefonsvarer)
E-post: segr@online.no
IKKE ring vårt mobilnummer for ordinær melding om felt vilt.
Dette er kun forbeholdt SMS-innmelding samt varsling om
feilskyting, skadeskyting og skadde/syke dyr.
Ved elgfall skal følgende opplyses:
1. Navn på utmarksområde (UO)
2. Navn på jaktleder
3. Kjønn og alder (kalv, ungdyr, eldre dyr)
4. Når dyret er skutt (dato og klokkeslett)
NB! Alle påskutte dyr skal meldes til SEG uansett om man treffer
eller ikke. Her gjelder samme melderutiner som over. Legg igjen
beskjed på mobilsvar hvis det ikke oppnås kontakt direkte.
Blinkskyting eller annen unødig skyting i terrenget er forbudt.
Jegerne skal i tillegg til denne instruksen innrette seg etter evt.
bestemmelser fra det enkelte utmarksområde og rettighetshaver.
Enkelte UO kan ha strengere regler enn det som denne
instruksen legger opp til. Dette avtales direkte med UO/
rettighetshaver.
KONTROLLSTASJONER:
Det kan foretas stikkprøver ved jaktlagenes bosted. Samtlige
jaktlag må sørge for at hoder av felte dyr samt korrekt utfylt
slakteplasskjema fraktes til én av SEG´s kontrollstasjoner på
angitte dager og tider.
Stasjonene er: Arne Skaret på Steinvik tlf. 48288610, Arnt
Risberg i Imsroa tlf. 90161460, Glommenbygget Koppang tlf.
91881383 og Mathiesen-Atna på Atna (kontoret) tlf. 99413415
Kontrolldager:
Søndag 30. sept. kl. 18.00-20.00 (kun Imsroa)
Mandag 1. oktober kl. 15.00-17.00
Mandag 29. oktober kl. 15.00-17.00
Mandag 17. desember kl. 15.00-16.00

Slakteplasskjema og samtlige hoder skal før kontroll være
tilgjengelig ved jaktlagets samleplass under jakten. Etter kontroll
kan hoder fjernes fra samleplass.
FELLINGSBEVIS:
Hvis jaktlagene i løpet av jakten ønsker å ta med gjestejegere
som ikke er oppført på fellingsbeviset, må SEG få opplyst
jegernes navn før disse starter jakten.
PAPIRER UNDER JAKT:
Under jakt skal jeger medbringe betalt jegeravgift med
dokumentert bestått skyteprøve samt våpenkort evt. utlånsavtale.
BEGRENSNINGER
Tvillingkalver er fredet gjennom hele jakta. Ku som fører
tvillingkalv er fredet gjennom hele jakta. Bevisst brudd på
denne bestemmelsen, blir å betrakte som en grov forseelse.
FEILSKUTTE DYR:
Har jaktlaget mistanke om at det er felt feil dyr, plikter jaktlaget å
melde fra om dette umiddelbart. Feilskutte dyr skal ikke parteres
før det er kontrollveid. Avgift ved feilskyting, se baksiden.
Feilskutte dyr som det ikke er mulig å få kontrollveid, vil bli
skjønnsmessig vurdert. Ved feilskyting kan gevir bli inndratt
av oppsynet.
FELLING AV SKADDE / SYKE DYR:
Ved felling av skadd eller sykt dyr skal jaktlaget vomme dyret og
melde fra til oppsynet umiddelbart. Bruk mobilsvar om ikke
kontakt. Skadde / syke dyr kan tas på lagets kvote, hvis ikke
tilfaller det SEG. Skadde / syke dyr skal ikke parteres og skal
henge tilgjengelig for kontroll i minst tre døgn.
SETT-ELG, -HJORT OG -ROVDYR:
Skjema for sett-elg fylles ut for hele jakttiden og leveres eller
sendes til Stor-Elvdal Grunneierforening, pb. 79, 2480 Koppang
sammen med sett-hjort og sett-rovdyr. Frist innlevering 5. januar
(gjelder for alle). Egen rapportering av januarjakt – frist 5.
februar. Dersom jaktlaget overskrider fristene, må jaktlaget
betale en avgift på kr 1000,-.
Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig hver dag. Jaktlagene
oppfordres til å sende inn skjema så snart de har avsluttet jakta.
Slaktevekter er viktig. Det er for statistikk viktig at nøyaktig
ferskvekt oppgis på så mange dyr som mulig.
ETTERSØKSHUND:
Hvert jaktlag skal kunne dokumentere overfor utleier og oppsyn
at de har godkjent ettersøkshund disponibel. For de som ikke har
egen godkjent hund må det inngås ettersøksavtale med et annet
jaktlag eller andre disponible ekvipasjer.

Det kan avtales med andre jaktlag eller andre personer om
framvisning av hoder og skjema for kontroll. Det kan videre
avtales med oppsynet om kontroll andre dager for jaktlag som
reiser ut av bygda og/eller er ferdige med sin kvote.
Se baksiden for underskrift!

STOR-ELVDAL GRUNNEIERFORENING
AVTALE OG INSTRUKS FOR ELGJEGERNE 2012
VEKTGRENSER
Max. vektgrense for
------------"-------------------------"--------------

kalv er satt til
1 ½ års ku
Småokse

110 kg
150 kg
175 kg

FEILSKYTING
1). Skyter man ungdyr eller eldre dyr i stedet for kalv skal det
svares følgende avgift:
F.o.m. 111 kg t.o.m. 130 kg
kr 100,- pr. kg.
Over
130 kg
kr 200,- pr. kg.
+ evt. taggavgift som i pkt 4).
2). Skyter man eldre ku i stedet for fri okse eller småokse skal
det svares følgende avgift:
F.o.m. 151 kg t.o.m. 160 kg
kr 100,- pr. kg.
Over
160 kg
kr 200,- pr. kg.
3). Skyter man fri okse eller småokse isteden for eldre ku blir
avgiften som i pkt. 2). ovenfor. Hvis småokse eller fri okse skytes
i stedet for kvige, kvige/kalv eller kalv, skal det svares avgift for
antall kg over vektgrense for kalv (110 kg).
4). Skyter man en okse med mer enn to tagger på begge
gevirstenger for en ”småokse”, svares det en avgift med kr. 2.000
pr. tagg fra og med tagg nr 3 på den gevirstangen med færrest
tagger. I tillegg en avgift som følger:
F.o.m. 175 kg t.o.m. 190 kg
kr 100,- pr. kg.
Over
190 kg
kr 200,- pr. kg.
Hvis oksen har mistet geviret vil antall tagger bli anslått av
oppsynet.
Minimumsavgiften ved feilskyting av dyr er kr. 500,-.
Eks: Feilskutt okse med 3 tagger på begge gevirstenger og vekt
på 200 kg. Til sammen 15 kg overvekt á kr. 100 + 10 kg overvekt
á kr. 200. Taggavgift kr. 2.000 for tagg nr 3 på den ene
gevirstanga. Avgift å betale kr 5.500,- inkl. taggavgift.
Kalv kan felles i stedet for eldre dyr uavhengig av kjønn. Kvige
kan felles i stedet for småokse og fri okse. 1,5 års okse kan felles
i stedet for eldre okse, men ikke i stedet for kvige eller ku. Hvis
dyrene har riktig alder/ riktig antall tagger, gjelder ingen
vektgrenser. Grunnlag for avgifter beregnes ut fra ferskvekt på
dyret.
Jaktlag som har fått tildelt både kalv og enslig ku kan felle ku
med kalv som en enhet (kalven felles først). (Jaktlagene
oppfordres til å prioritere felling av små uproduktive kuer framfor
ku med kalv).
Alle okser, uansett alder, som har 2 eller færre tagger på den
ene gevirstanga er å betrakte som småokse. Felte okser med
vekt over 175kg som har mistet geviret er å betrakte som fri
okse.

NEDKLASSIFISERING:
Jaktlagene kan selve gjennomføre nedklassifisering. I så fall er
det krav om at dette varsles til SEGs oppsyn samme dag som
dyret felles, legg igjen beskjed på mobilsvar dersom det ikke
oppnås kontakt direkte. Videre krav om at slaktet skal henge
tilgjengelig for kontroll i minst tre døgn. Husk å krysse av for
nedklassifisering på ”slakteplasskjema”. Vekt oppgitt fra
viltforedlingsbedrift er godkjent ved nedklassifisering.
Kalver under 45 kg trenger ikke belastes kvoten til det enkelte
jaktlag. Det svares avgift for nedklassifisering og fellingsavgift.
Felles det eldre dyr i stedet for ungdyr eller kalv, og disse ligger
under vektgrensene for den respektive gruppe, kan dyret
nedklassifiseres og belastes ungdyr eller kalvekvoten.
En okse med mer enn to tagger på begge gevirstenger kan ikke
nedklassifiseres til småokse selv om den er under vektgrensa på
175kg.
Nedklassifisering koster kr 500,- inkl. mva. Unntak:
Nedklassifisering av skadde/syke dyr er vederlagsfritt.
HJORT
Kvoten på hjort innen SEG er delt i tre områder (nord, midt og
sør). Gjenværende kvote fås ved å ringe telefonsvarer på
kontortelefon: 62 46 30 60. Ved felling av hjort betales det
fellingsavgift til SEG: kr 550,- for voksne og kr 300 for kalv. I
tillegg kommer oppgjør til rettighetshaver. Regler for hjortejakt
fastsettes av hvert enkelt utmarksområde. Felling av hjort meldes
inn til SEG på samme måte som elg. Sett-hjort føres på samme
skjema som sett-elg.
Ungdyr kan felles for eldre dyr av samme kjønn og kalv kan felles
for eldre dyr uavhengig av kjønn. Felles dyr utenom kvote eller
det har for høy alder/ for stort gevir i forhold til kvote, benyttes
følgende reaksjonsform: Feilskyting av eldre bukk – Kr 5000,- i
avgift, dyr og gevir inndras. Feilskyting av hind, spissbukk, kalv
– Kr 1500,- i avgift, dyret inndras.
Er det noe jaktlaget er i tvil om, ta kontakt med oppsynet!
Skitt Jakt!
Koppang 11.06.2012
For Stor-Elvdal
Grunneierforening

Asgeir Murvold
Utmarkskonsulent

Jeg er kjent med foreningens bestemmelser for elgjakten 2012. Vi som jaktlag forplikter oss til å jakte på disse betingelser.
Jaktleder er ansvarlig for å informere hvert medlem av jaktlaget om disse bestemmelsene, og står overfor Stor-Elvdal
Grunneierforening ansvarlig for jaktlagets forpliktelser som følger av denne avtale. Brudd på bestemmelser i denne avtale og
eller lovverket kan resultere i at jaktlag/enkelt jegere blir utestengt fra jakt på foreningens område ett eller flere år. Brudd på
viltloven vil bli anmeldt.

Jaktleders og medlemmers underskrift
(leder)
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