Orientering om småviltjakt
Gausdal statsallmenning og Fellesstrekningen 2018
Iht. Driftsplan for småvilt, Gausdal statsallmenning 2018-2021, vedtatt av Gausdal fjellstyre 06.02.2018 (sak 07.02.2018) og vedtak om
regulering av småviltjakta 2018 (sak 35.09.2018).

Generelt (gjelder både innen- og utenbygdsboende jegere)
1. Jakt og fangst kan bare drives mot løsing av jaktkort og betaling av jegeravgift. Innehaver
skal ha jaktkort (inkl. denne orientering om småviltjakt) med seg under jakt, og plikter å vise
det fram når det blir krevd av jaktoppsyn, politi eller noen fra fjellstyret (Fjellova §25). Bevis
for betalt jegeravgift og våpenkort skal være med under jakt.
2. Jaktkortet gjelder innenfor Gausdal Statsallmenning og Fellesstrekningen*
(*Fellesstrekningen kun for innenbygdsboende, se s. 2 under jaktregler og jakttider) For
Hynna- og Oppsjømyra Naturreservat er det kun anledning til å jakte hønsefugl og hare. Alt
annet vilt er fredet jmfr. egne forskrifter.
3. Småviltkortet omfatter de arter som er lovlige etter de til enhver tid gjeldende forskrifter
gitt av Miljødirektoratet. Ved jakt på andre arter enn spesifisert under, gjelder jakttider og
regler etter forskrifter gitt av Miljødirektoratet, men innenfor perioden 21.08.-23.12.
Jakt/fangst på jaktbare små rovviltarter kan utføres gratis utover denne perioden, men
tillatelse fra fjellstyret må innhentes.
4. Alle som jakter bak hund skal ha løst kort for jakt med hund.
5. Under jakt er det forbudt å bruke mer enn en hund pr. jeger.
6. Alle jegere skal levere jaktkort med fangstrapport etter endt jakt, senest 31. desember.
7. Alle jakthunder eldre enn 12 mnd skal ha godkjent sauerenhetsbevis.
8. Ungdom til og med 20 år jakter gratis, men må løse jaktkort hos kortutstedere.
Manglende innlevering av fangstrapport medfører tap av frikort påfølgende år.
9. Opplæringsjakt: Ungdom som har fylt 14 år, og fram til de fyller 16 år, kan jakte småvilt
uten å ha jegerprøve eller ha betalt jegeravgift, dersom det jaktes sammen med erfaren
jeger (betalt jegeravgift i min tre år).
10. Overtredelser kan føre til politianmeldelse og tap av rett til å løse jaktkort i
allmenningen.
Kvote 2018: 2 ryper pr. jeger pr. dag, og totalkvote på maksimalt 7 ryper pr. jeger i løpet av årets jaktsesong

www.gausdal-fjellstyre.org

Jaktregler og jakttider 2018
Innenbygdsboende:
1. Lirype og fjellrype
Orrfugl, storfugl og jerpe:
Hare:

15.09 t.o.m. 31.10 NB kvote 2018!
15.09 t.o.m. 23.12
15.09 t.o.m. 30.11

2. Jaktkortet gjelder for hele området uten felt- og periodeinndeling, herunder
også den delen av Fellesstrekningen som ligger i Nordre Land kommune.
(Gjelder KUN innenbygdsboende.)
3. Som innenbygds jeger regnes den som siste året har bodd og fremdeles bor i
Gausdal kommune.

Utenbygdsboende:
1.

Lirype og fjellrype
Orrfugl, storfugl og jerpe:
Hare:

15.09 t.o.m. 31.10 NB kvote 2018!
15.09 t.o.m. 23.12
15.09 t.o.m. 30.11

2.

Utenbygdsboende jegere som ønsker å sikre seg jakt de tre første ukene må kjøpe
kort på www.inatur.no. De legges ut for salg i april måned hvert år, og selges etter
«først til mølla» prinsippet. Følg med på www.gausdal-fjellstyre.org for kunngjøring
av salgsstart. (kunngjøres i løpet av mars).

Jaktkortpriser
Innenbygdsboende
Utenbygdsboende

Døgnkort
120,- pr. døgn
190,- pr. døgn

Ukekort
550,1100,-

Sesongkort
800,1500,-

Jaktrapportering
ALLE som har kjøpt jaktkort må levere jaktrapport så snart jakta er
avsluttet (senest 31.12 samme år). Har du kjøpt kort på www.inatur.no kan
du også rapportere på www.inatur.no. Alle andre sender rapport på e-post
til: gausdal@fjellstyrene.no, eller pr. post til Gausdal fjellstyre,
Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal
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Jaktkortselgere
Salgssted
Nærbutikken Svatsum
Liv og Gunnar Bruvang
Fjellstyrekontoret
Circle K, Segalstad bru
Sport-1 Gausdal
www.inatur.no

Adresse
Svatsum
Svatsum
Østre Gausdal
Østre Gausdal
Østre Gausdal

Telefon
61 22 90 12
61 22 90 60
61 22 32 35
61 22 46 50
61 22 02 17

Turkart over Gausdal Vestfjell / Langsua Nasjonalpark
Vestfjellkartet er en forutsetning for en vellykket tur i Gausdal Vestfjell.
Kartet fås kjøpt der det selges jaktkort.
Kan også bestilles pr. e-post: gausdal@fjellstyrene.no

Utleiehytter og åpne buer
Gausdal fjellstyre har 8 utleiehytter og 14 åpne buer spredt rundt i Gausdal
statsallmenning. Utleiehyttene er godt vedlikeholdte og trivelige med propan og
vedfyring. Alle ligger nærme fiskevann. Hyttene leies ut på www.inatur.no eller
ved å kontakte Gausdal fjellstyre, tlf. 61 22 32 35, e-post:
gausdal@fjellstyrene.no. De åpne buene har litt enklere standard enn
utleiehyttene. Buene står åpne hele året for fjellfarende, med unntak av de tre
første ukene i jakta (15/9-05/10). Da leies de ut til jegere. Ta kontakt med
fjellstyret for leie av bu i denne perioden.

Gausdal fjellstyres bomveier
Ormtjernvegen: Manuell bom. Betal med SMS som blir belastet din
mobilregning, eller ved hjelp av bankgiro til kontonr. 1204.02.49921
Revsjøvegen:

Elektrisk bom. Betal med kort, kontanter eller bestill
vinter/sommer eller helårskort via fjellstyrekontoret.
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