JEGERKONTRAKT MELLOM RETTIGHETSHAVERE OG JEGERE I
VULUFJELL STATSALLMENNING 2021.
(Jegerkontrakten er en avtale mellom rettighetshaver og jeger og omhandler forhold som ikke
går direkte på utøvelsen av jakta. Jaktregler og offentlige jaktforskrifter er omtalt i vedlegg).
1.
Det skal felles slikt dyr som er spesifisert på kontrollkortet. Felles det annet type dyr enn det
som er oppført på kontrollkortet vil det medføre følgende avgifter og reaksjonsformer :
Felt dyr
Kalv

Kalv
Ok

Simle/fritt under 40 kg

Ok

Fritt dyr

Ok

1,5 år og eldre dyr, begge kjønn
Dyr under 20 kg går som kalv
Dyr mellom 20 kg og 35 kg: kr 150,-pr kg for
overskytende vekt.
Dyr over 35 kg: inndragelse av dyret, 7500,- i gebyr og
150,- kr pr kg over 35 kg
Eldre simle og 1,5 års dyr begge kjønn ok
Bukk mellom 40 og 50 kg: 150,- kr p.r. kg for
overskytende vekt.
Bukk over 50 kg: 1500,- + inndragning av dyret.
Ok

Ved grove feilskytinger kan forholdet bli anmeldt. De radiomerkede simlene med halskrave
er fredet!
2.
Oppsynet kan kreve veiing av dyret ved fallsted eller ved annet avtalt sted. JEGERENE
OPPFORDRES TIL Å VEIE ALLE FELTE KALVER NØYAKTIG, Medbrakt fiskevekt
ol. er godt egnet til dette.
3.
Alle kjever skal innleveres, hele, rengjordt, tørket og ikke pakket inn!
Alle felte dyr skal veies ved angitte veiestasjoner eller på egen vekt. Det er utplassert vekter
og kjevekasser på følgende steder: Kvarvet hos Svein Dalseghagen, Bjørke Gartneri i
Kvam og på Fjellstyrekontoret på Otta(v/Otta hallen). Det innkreves et gebyr på kr 500 for
ikke innlevert kjeve.
4.
Brudd på Jegerkontrakten kan medføre anmeldelse.
UNDERSKRIFT
Jeg godtar det som står i denne kontrakten.
Kontrakten er utstedt i 2 eksemplarer, ett til rettighetshaver og ett til jeger.
Sted og dato, Otta 10/05-2021

…………………
Rettighetshaver

……….. …………………………..
Jegerens underskrift

OFFENTLIGE JAKTBESTEMMELSER
(Her er noen av de viktigste offentlige bestemmelsene som omhandler jakt på villrein. Jegeren
har for øvrig plikt til å sette seg inn i alle jaktregler før jakta starter).
1. Kontrollkortet er personlig og kan ikke overdras til andre uten samtykke fra
rettighetshaver.
2. Jegeren har rapporteringsplikt til oppsynet ved felling av dyr. Dette gjelder også ved
påskyting av dyr der dyret ikke finnes igjen. Rapporteringen skal finne sted samme dag.
3. Kontrollkortet skal skjæres straks dyret er felt og før slaktinga tar til.
Kortet deles i to og det skal skjæres for dato på begge delene. På hoveddelen skal det også
skjæres for type dyr. Ufullstendig skåret kort betraktes som ikke skåret kort, og medfører
anmeldelse. Se ellers om bestemmelsene på kontrollkortet.
4. Det skal tas prøver i forbindelse med CWD overvåkning(hjerneprøve og lymfeprøve) på
alle felte dyr 1,5 år og eldre. Sett for prøvetaking ligger utlagt på Cirkle K Vinstra og Cirkle K
Sør-Fron, hentes før jaktstart.
5. Jaktkortet skal sendes kortutstederen(Vulufjell Fjellstyre) innen 24 september selv om man
ikke har felt dyr.
6. Jakta skal foregå humant i.h.t. bestemmelsene i Lov om viltet, Lov om skytevåpen og
ammunisjon, Lov om dyrevern m.m.
7. Ved avliving av skadde dyr, som andre har skadet, plikter du å varsle oppsynet så snart som
mulig. Avlivede dyr skal behandles slik at kjøttet ikke forringes og dyret merkes med
skytterens navn og adresse. Har du jaktkort pålydende samme type dyr som det avlivede
dyret, kan du ta dyret på kortet såfremt ikke jegeren som påskjøt dyret først gjør krav på det.
Kortet skal da skjæres på vanlig måte. Avlivede dyr som ikke tas på kort må under ingen
omstendighet fraktes fram, kontakt oppsynet!

Simler med radiohalsbånd er fredet!

REGLER FOR JAKT PÅ VILLREIN I VULUFJELL STATSALLMENNING
SOM LIGGER I RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE – 2021.
(reglene gjelder også i de områdene Fjellstyret har fellesjakt med)
Med hjemmel i Fjellovens §23 har Vulufjell Fjellstyre vedtatt følgende jaktregler:

1. JAKTTID – JAKTSTOPP.
Jakttiden i Vulufjell og Sel er 20.8-19.9 Jakta skal avsluttes innen kl 20.00,
det er ingen restriksjoner på jakta om morgenen.
Det er fellesjakt mellom Vulufjell og Sel og Nordre Kolloen
statsallmenninger SØR FOR ULA, Mathisen Atna, Østkjølen
Jaktområde og Kvam grunneierlag. Alle jegere med kort i Vulufjell kan
jakte i Sel(SØR FOR ULA) og på Mathisen Atna(Vassbulia), Østkjølen og
Kvam grunneierlag sitt areal i Frylia. På Tjønnseterfjellet(Østkjølen og
Kvam grunneirlag sitt areal) er området fredet for jakt. Det gjøres
oppmerksom på at det ikke lenger er fellesjakt med Sødorp sameie sitt
område på Gråhøa/Tjønnseterfjellet og deres areal i Frylia.
Det er opprettet jaktfredningssone i Sel fra Ula elv og 500m sør for denne.
I tillegg har jegere med kort fra Vulufjell fjellstyre, Kvam grunneirlag eller
Østkjølen jaktområde grenseovergangsavtale. Dette innebærer at
Vulufjellsjegerene kan jakte i Sollia og Ringebu nord for RV 27, men må gå
inn fra eget terreng. Overgangsavtalen gjelder 20.8. t.o.m. 19.9.
Ringebu Fjellstyre nord for RV 27

Sollia Fjellstyre nord for RV 27

Kvam Grunneierlag(Frylia)

Øtskjølen Jaktområde

Mathisen Atna

Vulufjell Statsallmenning

Sel og Nordre Kolloen Statsallmenninger

Fellesjakt?

Merknad
Sel og Nordre Kolloen St.allmenninger

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Vulufjell Statsallmenning

Ja

Mathisen Atna

Ja

Ja

Øtskjølen Jaktområde

Ja

Ja

Ja

Kvam Grunneierlag

Ja

Ja

Ja

Sollia Fjellstyre nord for RV 27

Nei

Ja

Ja

Ja

Ringebu Fjellstyre nord for RV 27

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Inn fra eget terreng ved jakt i
Sollia/Ringebu
Inn fra eget terreng ved jakt i
Sollia/Ringebu
Inn fra eget terreng ved jakt i
Sollia/Ringebu
Inn fra eget terreng ved jakt i
Sollia/Ringebu
Inn fra eget terreng ved jakt i
Sollia/Ringebu

2. JAKTFELT
Jaktfeltet er oppgitt på kontrollkortet. Se ellers fellesjaktordningene over!
3. GENERELT FORBUD MOT JAKTRADIOER.
Bruk av jaktradioer jegerne imellom til aktiv jaktutøvelse, er ikke tillatt.
4. Det er forbudt å benytte Drone.
5. Brudd på jaktregler vedtatt av Vulufjell Fjellstyre (Fjellovens §37),
kan medfører anmeldelse.
OPPSYN I VULUFJELL :

Per-Erik Sannes
Kai Rune Båtstad

92226453
41238073

Opplæringsjakt
Jegere på opplæringsjakt, mellom 16 og 18 år, kan danne jaktlag
med annen jeger som har fått kort. Forutsatt at skyteprøve og
andre lovpålagte forhold er i orden.
Jegere på opplæringsjakt, mellom 16 og 18 år, må ha med seg tilsynsjeger.
Denne må være over 20 år og ha deltatt på storviltjakt i minimum 3 år.
Tilsynsjegeren kan bære våpen når han har med opplæringsjeger, forutsatt at
skyteprøve og andre lovpålagte forhold er i orden.
For å danne jaktlag må fjellstyrekontoret kontaktes innen 15.8. Begge skriver
navnene sine på felleskortet/kortene.

