JAKTREGLER for Engerdal grunneierforening for jakt og fiske vedtatt på
foreningens årsmøte 25.mai 1998, senere revidert på årsmøtet 10.mai 2002,
på årsmøtet 8.april 2008, på årsmøtet 13.mai 2009, ekstraordinære årsmøtet
24.juni 2013, senest årsmøte 5.mars 2015.

§ 1 GRUNNEIERS/RETTIGHETSHAVERS RETT TIL Å JAKTE
a) Grunneier som er medlem i grunneierforeningen har rett til selv å delta aktivt på jakt på alle
viltslag som eiendommen er tilsluttet grunneierforeningen med. I de tilfeller jaktretten
disponeres av andre, har jaktrettshaver denne retten.
b) Grunneierforeningen har et felles og overordnet ansvar for at ingen viltart overbeskattes, og
derfor kan jakttrykket for enkelt år eller perioder måtte reduseres. Hvis tilgangen på jakt,
jaktkort eller fellingstillatelser må begrenses slik at ikke alle grunneiere kan tildeles det
enkelte år, er det styrets ansvar å foreslå overfor årsmøtet måter å gjøre dette på, slik at det
framstår som rettferdig og er i samsvar med viltloven med forskrifter.
c) Intern organisering og fordeling av jakt på elg, rådyr og bever avgjøres av den enkelte
grunneiersammenslutning etter at grunneierforeningens årsmøte har avgjort fordeling av
areal til sammenslutningen, geografisk plassering og grenser.

§ 2 TILDELING AV FELLINGSTILLATELSER – REAKSJON VED MANGLENDE INNBETALING TIL
GRUNNEIERFORENINGEN
Antallet tildelte fellingstillatelser på elg, rådyr og bever for grunneierforeningen fordeles videre til
den enkelte grunneiersammenslutning av grunneierforeningens styre. Der
grunneiersammenslutninger eller enkeltgrunneiere ikke innbetaler innen avtalt frist, vedtatte
avgifter eller annet som grunneierforeningen har utestående, skal det ikke tildeles fellingstillatelser
før forholdet er oppgjort.

§ 3 JEGERKONTRAKTER
a) Styret skal utarbeide privatrettslige jegerkontrakter for alle typer jakt, men tilpasset den
enkelte jaktform og vilttype. Det skal framgå av kontrakten hvem som er lagets leder, og
hvem som jakter når flere jakter i lag slik som ved elg- og rådyrjakt, og samtlige jegere på
laget skal underskrive kontrakten. Det skal videre framgå at brudd på kontrakten, av en eller
flere jegere, kan føre til at grunneierforeningen anser kontrakten som brutt og avtalen med
laget utgår med øyeblikkelig virkning i grove tilfeller, eller etter sesongens jakt i andre
tilfeller. En av konsekvensene ved kontraktsbrudd skal kunne være at laget eller enkeltjegere
ikke tildeles jakt på området for et visst antall år.
b) Manglende avtalt tilbake rapportering eller ikke innleverte skjemaer innen fristens utløp skal
framgå som brudd på jegerkontrakten og kan føre til utelukkelse fra jakt i samsvar med § 3 a,
siste punktum.
c) Brudd på offentlige jakt- og våpenbestemmelser, slik som vilt- og våpenloven med forskrifter,
skal også omhandles i jegerkontraktene slik at grunneierforeningen på privatrettslig grunnlag
kan nekte å tildele jakt i samsvar med § 3 a, siste punktum.

§ 4 JEGERKONTRAKTENS MINIMUMSINNHOLD
a) For elgjakt skal kontrakten som minimum inneholde:
- Kvote fordelt på alder og kjønn
- Reaksjonsbestemmelser og tilleggsavgifter ved feilskyting eller overtredelse og brudd på
kontrakten, viltlov og våpenlov med forskrifter
- Rapporteringsplikt ved felling
- Plikt til å påvise fellingssted
- Avtale om veiing av dyr – inkl. instruks for kontrollør
- Rapporteringsplikt ved feilskyting og skadeskyting
- Jaktleders og lagets ansvar
- Retningslinjer for jaktutøvelse
b) For rådyrjakt og beverjakt gjelder bestemmelsene foran så langt de passer.
c) Ved småviltjakt skal nødvendige kontraktsmessige forhold framgå av jaktkortet som
forutsettes kvittert ut med bekreftelse om at innholdet er kjent.

§ 5 KRAV TIL TRENINGSSKUDD
For jakt på elg, rådyr og bever og annet storvilt kreves det at den enkelte jeger på forhånd
dokumenterer at vedkommende har skutt 30 treningsskudd, på skive eller løpende elg, fordelt over
minimum 2 kvelder utenom prøvekvelden, valgfri skytestilling.

§ 6 SÆRSKILTE BESTEMMELSER FOR ELGJAKT SOM TAS INN I JEGERKONTRAKTEN
a) Jaktleders og lagets ansvar
Det er jaktleders ansvar å informere sine jegere om fellingskvoter, jaktutøvelse, grenser for
jaktfeltet, rapporteringsplikt, sikkerhetsbestemmelser og øvrige aktuelle bestemmelser.
Den enkelte jeger skal til enhver tid kunne dokumentere at han fyller grunneierforeningens
krav til antall treningsskudd, betalt jegeravgift og avlagt godkjent storviltprøve.
Det er krav om godkjent ettersøksekvipasje på eget lag.
Ved skadeskyting presiseres det at jaktlaget har et lovfestet ansvar for å melde fra til
kommunens viltmyndighet innen utgangen av den dag skadeskytingen har funnet sted.
Grunneierforeningens kontrollør skal også varsles. Ved ettersøk av skadet vilt, der dette går
inn på annet jaktfelt, skal både grunneierforeningen og berørte jaktfelt varsles umiddelbart.
Elgfall skal meldes grunneierforeningens kontrollør samme dag som dyret er felt. Skrotten
med hode skal være tilgjengelig for kontroll, og kontrollen skal om ønskelig kunne skje på
fellingsstedet. Alle dyr skal veies av grunneierforeningens kontrollør innen 7 dager etter
felling.
Grunneierforeningen ved kontrollør skal varsles umiddelbart når siste dyret er felt og jakta er
slutt.
Jaktlagsleder har ansvar for å legge til rette slik at kontrollørens oppgaver kan gjennomføres
på en enkel måte.

b) Retningslinjer for jaktutøvelse
Jaktlaget må gjennomgå de nødvendige sikkerhetsrutiner for å unngå å sette medlemmer
eller eventuelt andre personer i fare. Jakten skal foregå på en slik måte at viltet avlives raskt,
effektivt og uten unødig lidelse.
I henhold til områdets driftsplan vil eldre dyr av begge kjønn på 150 kg og mindre bli regnet
som ungdyr uansett alder. For skutt kalv på 50 kg og mindre skal det ikke betales utover
fellingsavgift til det offentlige. Grunnlaget for foranstående er nøyaktig fastslått veiing
foretatt av grunneierforeningens kontrollør.
Når det gjelder ku med tvilling kalver anmodes det om å frede hele følget hele den første
jaktperioden.
Årskalv/ungdyr kan felles som erstatning for voksne dyr.
Overflytting til ferdig jaktet felt tillates ikke.
c) Straffereaksjoner gjeldende for driftsplanperioden og for laget
Første gangs feilskyting av eldre dyr, begge kjønn, mellom 150 og 180 kg utløser ikke straff og
dyret beholdes. Andre gangs feilskyting av dyr i denne vektklassen utløser bot på 20 kr pr kg
for hele dyret, men dyret beholdes.

Feilskyting av dyr fra 180 kg og oppover utløser en straff på 30 kr pr kg for hele dyret. Dyret
beholdes av jaktlaget som feilskyter, men fører til at laget får justert sin kvote for den del av
jakta som gjenstår, eventuelt neste år, slik at grunneierforeningen samlet kommer ut med
rett antall dyr fordelt på kjønn og alder i forhold til driftsplanen.
Grunnlaget for foranstående er nøyaktig fastslått veiing foretatt av grunneierforeningens
kontrollør.
Hvis det er uenighet mellom foreningens kontrollør og jaktlaget, skal det veies på nytt innen
et døgn. Veiingen skal foretas av foreningens kontrollør sammen med en uhildet person i
styret.
Utover det som framkommer om straffereaksjon her, skal det i jegerkontrakten også framgå
at grunneierforeningen kan gjennomføre straffereaksjoner for andre kontraktsbrudd i
samsvar med § 2 og § 3.
d) Kontroll
De som utøver jakt på grunneierforeningen skal på forhånd ha forsikret seg om hvem som er
grunneierforeningens kontrollører og hvordan disse raskest mulig kan kontaktes. Dette skal
framgå av jegerkontrakten.

§ 7 BEHANDLING AV BRUDD PÅ JEGERKONTRAKTEN
Når det kan være aktuelt å anse jegerkontrakten som brutt, eller når det kan komme på tale å
utelukke jeger eller jaktlag fra jakt på grunneierforeningen for en bestemt periode, skal saken
behandles av grunneierforeningens styre. Forhold som er av en slik karakter at de krever offentlig
påtale, skal av styret umiddelbart overlates til politiet. Styret skal i foranstående sammenhenger nøye
påse at det er sammensatt av habile medlemmer.

§ 8 ENDRINGER AV DISSE REGLENE
Endringer av foranstående regler kan gjøres på årsmøtet i grunneierforeningen.

Jaktreglene legges ved jegerkontraktene ved hver nye driftsplanperiode.

