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Bestemmelser for småviltjakt på statsallmenningen i Engerdal 2019. 

 

A: Korttyper, antall og priser. 

Utenbygdsboende, jfr Fjellovens §23. 

For for alt jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl er det fritt kortsalg 10.09 – 23.09. og 

02.10 – 23.12 samt 01.01 – 28.02. Det selges dag- (kr 200,-), 3-dagers (kr 400,-), uke (kr 

900,-) og sesongkort (kr 1500,-).  

Alle utenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr 30,-. 

Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette. 

Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 70 ukeskort til utenbygdsboende jegere for jakt 

på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i september, fordelt på to perioder; 10 

t.o.m. 16 sept og 17 t.o.m. 23 sept. Prisen for dette ukeskortet settes til kr 1100,- . Det kan 

søkes som enkeltperson eller som lag med maksimum 5 medlemmer inkl. jaktleder. Dersom 

takseringen i august 2019 viser lave fugletettheter og/eller lav kyllingproduksjon og det vil 

være aktuelt å ikke ha jakt på ryper og skogsfugl, kan fjellstyret vedta å avlyse jakten. I så fall 

vil kort refunderes (eks administrative kostnader) etter nærmere angitt prosedyre. Likeledes 

vil fangstbegrensinger bestemmes etter taksering i august.  

 

Fjellstyret tar stilling til jakt på ryper og skogsfugl utover skissert septemberjakt etter 

takseringsresultat foreligger.   

 

   

Innenbygds boende, jfr Fjellovens § 23. 

For for alt jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl er det fritt kortsalg 10.09 – 23.09. og 

02.10 – 23.12 samt 01.01 – 28.02. Det selges dag- (kr 100,-), 3-dagers (kr 200,-), uke (kr 

450,-) og sesongkort (kr 750,-). 

Alle innenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr. 1,-. 

Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette. 

Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 70 ukeskort til innenbygdsboende  jegere for 

jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i september, fordelt på to perioder; 10 

t.o.m. 16 sept og 17 t.o.m. 23 sept. Prisen for dette ukeskortet settes til kr 550,-.  Det kan 

søkes som enkeltperson eller som lag med maksimum 5 medlemmer inkl. jaktleder. Dersom 

takseringen i august 2018 viser lave fugletettheter og/eller lav kyllingproduksjon og det vil 

være aktuelt å ikke ha jakt på ryper og skogsfugl, kan fjellstyret vedta å avlyse jakten. I så fall 

vil kort refunderes (eks administrative kostnader) etter nærmere angitt prosedyre. Likeledes 

vil fangstbegrensinger bestemmes etter taksering i august.  

Fjellstyret tar stilling til jakt på ryper og skogsfugl utover skissert septemberjakt etter 

takseringsresultat foreligger.   
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B: Fangstbegrensinger. 

Dags-, ukes- og sesongs begrensinger fastsettes av fjellstyret etter vedtak om jakt/ikke jakt i 

august. Jeger plikter selv å oppdatere seg på dette før jakta. 

 

C: Salgsrutiner. 

Alt kortsalg, unntatt ryper og skogsfugl, til innen- og utenbygdsboende skjer digitalt og 

fjellstyrets kortselgere med digital forhandlerløsning. Systemleverandørs salgsbetingelser 

gjelder. Dette kortsalget starter ca 1. april. Fjellstyret kunngjør salgsstart på sin hjemmeside. 

Antallsbegrensede kort (ryper og skogsfugl) tildeles etter søknad. Daglig leder gis fullmakt til 

å gjennomføre salgsprosedyre etter søknadsrunde. Annonsering av tilbudet skjer på Inatur ca 

1 mars med søknadsfrist 1 april. Det gis ingen prisrabbat dersom kjøper allerede har jaktkort 

for småvilt uten ryper og skogsfugl. Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med 

mindre helt spesielle forhold foreligger. Kortet selges med klare forbehold om mulig 

avlysning av jakt eller senere vedtak om fangsbegrensinger. 

 

Jaktrapportering er obligatorisk for antallsbegrensede kort (ryper og skogsfugl), og skal skje 

umiddelbart og senest 4 dager etter endt jakt. Jaktrapportering gjøres digitalt. 

 

D: Opplæringsjakt 

Ungdom som oppfyller kravene for opplæringsjakt kan få mulighet til slik jakt. Interessenter 

kontakter i så fall fjellstyrekontoret pr e-post post@engerdal-fjellstyre. no for å få eget kort/bevis 

for dette. Tilbudet er gratis, men øvrige regler for jakten må følges. Foresatt/instruktør kan 

ikke felle vilt på opplæringsjegerens jaktkort. 

 

E: Fellefangst. 

Personer som har betalt jegeravgift og innehar enten fjellstyrets jaktkort for smårrovvilt eller 

annet gyldig jaktkort, kan sette feller på statsallmenningen ihht de krav som følger av 

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Fangstredskap skal merkes med navn, adresse 

og telefonnr.  

 

F: Trening av hunder (Hundelovens §8). 

Utenbygds boende, jfr Fjellovens §23. 

Det tilbys treningskort for jakthunder i følgende periode og priser: 

Fuglehunder: 21.08 – 09.09. Treningen gjelder hele allmenningen med unntak av Sollerøya i 

Femund, Galtsjøen Naturreservat, Elgå reinbeitedistrikt (alt areal øst for Femund og nord for 

Drevsjø). 

I perioden 10.09. – 31.03. er hundetrening tillatt på allmenningen med følgende unntak: 
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Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat, Elgå reinbeitedistrikt, Bjønnbergan og Bufjellet 

vest for Femund. 

Det selges dags- (kr 60,-) og sesongkort (kr 350,-). 

For hare-/rådyrhunder selges det treningskort for perioden 21.08 – 09.09 og 02.10 – 23.12. 

Trening tillatt på hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund, Galtsjøen 

Naturreservat og Elgå reinbeitedistrikt. Døgnkort (kr 60,-) og sesongkort (kr 300,-). 

For løse elghunder selges det treningskort for perioden 21.08 – 09.09. Trening tillatt på hele 

allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat og Elgå 

reinbeitedistrikt. Døgnkort (kr 60,-) og sesongkort (kr 300,-). 

Etter 20. oktober tillater Engerdal fjellstyre trening av løse elghunder på jaktfelt der jakta er 

avsluttet på ordinær kvote. Aktuelle jaktfelt kunngjøres på fjellstyrets hjemmeside.  

Trening kan skje mot løsing av treningskort.  

For løse elghunder kan trening skje fram til og med 23 desember. Trening skal skje etter 

retningslinjene gitt i «Trening og bruk av elghunder på statsallmenningen». 

 

Innenbygds boende, jfr Fjellovens §23. 

Innenbygdsboende gis tillatelse til å trene sine fuglehunder (i perioden 21.08 – 31.03), hare-

/rådyrhunder (i perioden 21.08. – 09.09 og 02.10 – 23.12.)  vederlagsfritt på hele 

allmenningen med unntak av Gutulia Nasjonalpark, Galtsjøen Naturreservat og Sollerøya i 

Femund.  

Innenbygdsboende gis tillatelse til å trene sine og løse elghunder (i perioden 21.08. – 09.09 og 

20.10 – 23.12.,) vederlagsfritt på hele allmenningen med unntak av Galtsjøen Naturreservat 

og Sollerøya i Femund. Øvrige bestemmelser som utenbygdsboende, se over 

For å unngå konflikter i forhold til beitedyr, bør all hundetrening legges til områder der det 

vanligvis ikke beiter sau eller rein. 

 

E: Grunnleggende forutsetninger. 

Ved kjøp av kort aksepterer jegeren følgende forutsetninger: 

1. Det er jegerens eget ansvar i å sette seg inn i de bestemmelser som fjellstyret fatter 

vedrørende fangsbegrensinger, soneinndelinger og andre reguleringer. Informasjon om dette 

publiseres på fjellstyrets hjemmeside. 

2. Når fangstbegrensinger er oppnådd (kvote for dag/uke/periode), skal jakten avsluttes. 

3. Jeger er sjøl ansvarlig for å opptre korrekt i henhold til lover og regler for jakt. Sikker og 

human jakt skal være parolen. 

4. Jaktkort og jegeravgiftskort (m. kvittering) skal medbringes under jakta. 
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5. Jaktrapport skal leveres umiddelbart etter jaktperiodens slutt (gjelder antallsbegrensede 

kort). 

6. Jakt er ikke tillatt på innmark/privat eiendom innenfor allmenningens grenser uten eierens 

samtykke på forhånd. Jakt nær bebyggelse og bolighus skal ikke forekomme. 

7. Jaktkortene gjelder hele statsallmenningen (med unntak av de verneområder der 

vernebestemmelser forbyr jakt). Jegeren er sjøl ansvarlig for å sette seg inn i hvilke regler 

som gjelder i de ulike verneområdene. 

 


