
 

 

 

 

UTLYSNING RÅDYRJAKT PÅ STATSALLMENNINGEN I 

ENGERDAL 2018 

 

 

Ordinær rådyrjakt: 
Rådyrkortet koster 800,-. Ved felling av killing får 

skytteren igjen 400,- kr ved framvisning av hodet til 

fjellstyret. Nytt for 2017 var kompiskort. Dette gir jeger 

uten eget jaktkort rett til å være med i jakt på annens 

tildelte jaktkort. Siden kompiskortet gir mulighet for 

flere å jakte i lag, er det ikke mulig å søke som lag. Det 

skal fremlegges dokumentasjon på tilgang til 

ettersøkshund, og hvis du skal jakte med rifle skal det 

også fremlegges dokumentasjon på avlagt storviltprøve. 

Dette må gjøres før vi sender ut tilbud om jakt. 

Dokumentasjon og betaling må gjøres innen de frister vi 

setter i jakttilbudet, ellers vil muligheten tilbys jegere på 

venteliste. 

Jakttid ordinær rådyrjakt:    

F.o.m 01.10 t.o.m 23.12 

 

De som ønsker kompiskort, sender en mail om det fortløpende etter tildeling av jakt. 

 

Bukkejakt: 

I 2018 kan det felles 10 rådyrbukker, og jakta foregår som en såkalt avlysningsjakt d.v.s. at jakta stanses 

i det øyeblikket kvota er felt. Bukkejegerne må gi beskjed om felt bukk umiddelbart til fjellstyret, som 

så videreformidler informasjon til øvrige jegere via fjellstyrets hjemmeside. Antall deltagere i 

bukkejakta er på 40 jegere. Tillatelsen for å jakte på bukk koster kr 450,-, så blir det ytterligere 450,- 

ved eventuell felling. Det skal framlegges dokumentasjon på avlagt storviltprøve og tilgang til 

ettersøkshund. Dette må gjøres før vi sender ut tilbud om jakt. Dokumentasjon og betaling må gjøres 

innen de frister vi setter i jakttilbudet, ellers vil muligheten tilbys jegere på venteliste.  

Jakttid råbukk:   F.o.m 10.08 t.o.m 24.09 

 

Jaktområde: 

Hele statsallmenningen er et jaktfelt. 



 

 

Krav om ettersøkshund: 

De som driver jakt på rådyr skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Dette betyr at 

jeger/jaktlag må ha egen hund eller skriftlig avtale med andre som har hund som har bestått 

de påbudte prøver. 

 

Søknad: 

Søknad sendes fjellstyret på post@engerdal-fjellstyre.no innen 01.juli 2018. Søknaden må 

inneholde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, samt opplysninger om det er 

bukkejakt, ordinær jakt eller begge deler det søkes om. Påkrevd dokumentasjon kan med 

fordel legges med søknaden. 

 

Drevsjø 12.06.2018 

 

Merète Trangsrud 

Kontormedarbeider 

Engerdal fjellstyre 


