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JAKTAVTALE FOR ELG og HJORTEJAKT 2019
For jaktlaget:...................................................................
Med jaktleder:.................................................................
Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt.
Jakttid elg: 25.09 - 01.10 og 10.10 – 23.12.
Jakttid hjort: 01.09 -23.12.
Felt:...................................................................................
Hovedformålet med jakta er til enhver tid følge gjeldende bestandsplan og oppnå høyest mulig
avskytingsprosent.

Jaktleder
Et hvert jaktlag som deltar i jakt på hjort eller elg, skal utpeke en ansvarlig jaktleder som skal sikre at
jakten blir drevet på en forsvarlig måte (både biologisk, sikkerhetsmessig og humant). Med vervet som
jaktleder følger et større ansvar enn bare å delta på jaktlaget. Sjøl om den enkelte jeger til enhver tid er
ansvarlig for sine handlinger, har jaktlaget også et felles ansvar.
Jaktlederen har oppgaven med å koordinere jaktutøvelsen og påse at jakta foregår sikkerhetsmessig
forsvarlig og i tråd med offentlige bestemmelser. Det er derfor vesentlig at jaktleders beskjeder følges
når avgjørelser er tatt innen jaktlaget.
Jaktleder skal iaktta følgende:
1.
Påse ved frammøte at samtlige deltakere på jaktlaget har betalt jegeravgiftskort, gyldig
skyteprøve, obligatoriske treningsskudd, riktig våpen, våpenkort og forskriftsmessig
ammunisjon.
2.

Sørge for at fellingstillatelsen og feltgrenser blir meddelt samtlige av lagets deltakere.
Gjøre klart hvilke konsekvenser felling av feil dyr eller for mange dyr medfører.
Vedlagt kart over jaktfeltene Vingelen vald.

3.

Referere eventuelle forseelser i henhold til bestemmelser i grunneierlaget eller jaktlaget.
Hvis slike ikke finnes, kan jaktlaget bli enige om reaksjoner overfor de som ikke følger
jaktleders avgjørelse eller bryter offentlige bestemmelser. Referere eventuelle instrukser
fra ansvarlige for valdet.

4.

Foran hvert drev/jaktdag skal det gis klar beskjed om hvilke dyr som kan skytes
(kjønn, alder). Det skal også avtales om det kan skytes annet hjortevilt (hjort/rådyr).
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5.

Påskutte dyr skal alltid regnes som felt. All jakt på andre dyr stoppes inntil det motsatte
er avklart. Påskutte dyr skal forfølges ut dagen og påfølgende dag,
dersom oppsynet ikke friskmelder dyret. Det er ikke tillatt å skyte på nye dyr før
oppsynet har friskmeldt det påskutte dyret. Brudd på dette vil kunne medføre jaktnekt
på all jakt i Vingelen i ett år. Det vil bli levert anmeldelse på svært grove brudd, og det
blir tildelt bot fra Vingelen utmarkslag for brudd på regler.

6.

Sørge for at godkjent ettersøkshund er disponibel i tilfelle skadeskyting.

7.

Påse at forskriftsmessig ettersøk og meldeplikt blir overholdt.

8.

Rapportere jaktresultatet umiddelbart etter avsluttet jakt, til ansvarlig for valdet.

9.

Stedfortreder skal utpekes om den som er oppført som jaktleder ikke deltar den aktuelle dagen.

10.

Hvis 2 lag jakter sammen skal det utpekes en felles jaktleder.

Skadeskyting
Jeger/jaktleder er ansvarlig for at alle påskytinger, uansett skadeskyting eller ikke, meldes jaktoppsyn
snarest, dersom dyret ikke felles samme dag. Følgende skal rapporteres: Hva slags dyr ble påskutt?
Hvilken side var mot deg i skuddøyeblikket? Skuddreaksjon? Hvor ble dyret påskutt/sist sett? Hvem
skjøt?
Kontakt:
Oppsynet ved Stein Kaasin
tlf. 456 61 688
Nabolag skal varsles dersom ettersøk går over på nabofelt, både innenbygds og utenbygds. Påskutt dyr
er lagets ansvar til oppsynet bestemmer noe annet.
Ved grove feilskytinger eller annen ureglementert jakt, kan vedkommende jaktlag utelukkes fra jakt i
et eller flere år.

Feilskyting
Feilskyting av dyr gjøres opp i henhold til vedlagte liste med gjeldende priser.
Grove feilskytinger kan medføre andre straffereaksjoner.

Betaling
Betaling for elg og hjortejakt skal skje etter fakturering. Betaling etter forfallsdato vil kunne bli
belastet rente og purregebyr. Jaktlaget er kollektivt ansvarlig for at jakta blir betalt. Jakt som ikke er
betalt innen fristen vil kunne gi nekt på all jakt. Avgift for elg ikke skutt, står i vedlagt skriv om priser.

Oppbevaring av våpen
Jegerne er pliktige til å sette seg inn gjeldende våpenbestemmelser når det gjelder oppbevaring og
handtering av våpen.

Veiing/kontroll/kjever
Kontrollør skal ha melding om felte dyr, og dyrets hode skal tas vare på og framvises for kontroll
samtidig med veiing. Dyret skal veies i Vingelen. Kontroll og veiing er avtalt med Ragnar Vingelen.
Avtal i god tid sted og tidspunkt for veiing av dyr med Ragnar på telefon: 62 49 45 82/99108507
Ved veiing av feilskutt dyr må det bestemmes ved innveiing hvilken kategori dyret er innveid som.
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Sett elg og sett hjort
Hvert jaktlag er pålagt å fylle ut sett-skjemaene for hver dag. Viltnemnda henstiller om at jegerne tar
denne oppgaven alvorlig og fyller ut skjemaet så nøyaktig som mulig etter endt dag. Alle skal levere
digitalt.

Nattjaktforbud
Etter kl 18:00 i første periode og etter kl. 17:00 i andre periode er det nattjaktforbud for elg. Det er
ikke nattjaktforbud for hjortejakt.

Regler for hanndyr/okser
Hvert lag kan skyte maks 1 okse med 6 spir eller mer. (6 spir+ =stor okse; 5 spir og mindre = liten
okse). Skytes 2 store okser vil geviret bli inndratt og laget får ikke tildelt voksen okse det påfølgende
året.

Avskytingsmodell/kvote
Vingelen inkludert Magnillsjøan har fått tildelt en kvote på 65 elg fordelt slik: 37 % hanndyr, 37 %
hunndyr og 26 % kalv.
Fordelingen til jaktlagene ligger vedlagt.
For å få mest mulig riktig uttak (sparing av produktive koller) henstilles det om å følge disse
retningslinjene for avskyting av elg:
Henstilling om å spare kolle med 1 kalv i 1.periode.

Ettersøkshund
Hvert jaktlag må ha en godkjent ettersøksekvipasje. De lag som ikke har det må sende inn en godkjent
kontrakt med en godkjent ettersøksekvipasje og det er krav om at denne benyttes ved eventuell
skadeskyting

Jakttider
Elg:
25.09 til og med 01.10.
Pause fra og med 02.10 til og med 09.10.
Fra og med 10.10 til 23.12.
Fra og med 01.11. kan de som har felt 2-5 jakte på felt 1-5, og de som har felt 6-9 kan jakte på felt 6-9.
Det er ikke nødvendig å varsle før overgang til andre felt. Dersom et felt blir ferdigskutt før 01.11, kan
feltene som har mulighet til overgang dit jakte der. Dette må avklares mellom de jaktlederne som har
overgang til feltet. Ved samjakt skal det utnevnes felles jaktleder.
Innenbygdsjegere som er ferdige med sin jakt, og ordinære gjestejegere, kan være med på lag som
ikke er ferdige med sin kvote etter 01.11.
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Hjort:
01.09 til 23.12.
Fra og med 21.09. til og med 15.10. er det hjortejakt kun på egne felt.
Hjortejakt f.o.m. 16.10. kan foregå på alle felt. Enkeltpersoner har ikke varslingsplikt ved hjortejakt
ved overgang til andre felt. Ved lagjakt anmodes det om at jaktleder på det aktuelle feltet varsles før
jakt.

Kvoter og info Hjortejakta
Alle felte hjort skal meldes inn til leder av jaktutvalget på telefon/SMS 913 96 351.
Vi har i år en kvote på 40 dyr. Det er maks 1 voksen bukk pr lag.
Resten av dyrene kan felles til kvoten er fylt, det vil bli varslet dersom det nærmer seg kvoten.
Fra og med 15.11 er det ingen begrensninger på antall bukker pr felt eller lag, så fremt ikke kvoten
allerede er fylt. Dette for å holde jakttrykket på hjorten oppe, da vi ønsker høy avskyting.
Det selges kort til innenbygds jegere som ikke er med på elgjaktlag.
Disse har fritt dyr, unntatt voksen bukk, og de har ikke jakttid fra 21/9 til 1/10.
Nesset er bortleid, det vil si at Eid utmarkslag disponerer arealet til jakt.
Det kan jaktes hjort der, men da skal jaktleder på Eid kontaktes. Spørsmål ang dette rettes til leder av
jaktutvalget på tlf: 913 96 351.

Tilbakemeldinger/innspill/klager
Alle tilbakemeldinger, innspill eller klager til jaktutvalget, skal fremmes skriftlig og begrunnes av
jaktleder. Det er greit å bruke E-post til dette. Telefoniske forslag og klager kan avvises med
henvisning til denne regelen om skriftlighet.

Gjestejegere
Gjestejegere er tillatt, disse skal skrives på søknaden. Pris ordinær gjestejeger er kr 3750. Ekstra
gjestejegere, som ikke er meldt inn som en del av jaktlaget, kan være med mot å betale en avgift kr
1250 pr helg eller tilsvarende (tre dager). Det tillates maksimalt to slike ekstra gjestejegere pr lag om
gangen. Slike jegere skal meldes inn til jaktutvalgets leder senest to dager før de kan delta på jakt.

Vedlegg
- Feltfordeling med jaktledere og kvoter.
- Priser elg og hjort med feilskytingsgebyr.
- Kart over feltene
- Info fra kommune/viltnemd.
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Jaktleder bekrefter herved å ha mottatt, lest og satt seg inn i jaktavtale med vedlegg for elg og
hjortejakt i Vingelen 2019.

Vingelen den............

......................................................
Jaktleder

Svarslippen signeres returneres til leder i Jaktutvalget.

...................................................
Jaktutvalget/Vingelen Utmarkslag

