Gausdal 20.03.2018
Ark.: 612.9

Elgjakt i Gausdal- og Torpa statsallmenninger.
Lokale bestemmelser og informasjon til jaktlagene.
Vedtatt av Gausdal fjellstyre, den 08.05.2013, (sak 33.05.2013), med endringer 08.03.2016 (sak 12.03.2016), 14.03.2017 (sak 11.03.2017) og
20.03.2018 (sak 14.03.2018).

Gausdal- og Torpa Statsallmenninger:
I Gausdal- og Torpa statsallmenninger er det per i dag 20 jaktfelt for elg (18 jaktfelt i Gausdal og 2
jaktfelt i Torpa). Statsallmenningene har en felles bestandsplan, som gjelder for årene 2018 –
2022.
Årlige fellingstillatelser i perioden er på 110 dyr. Ca. 80 % av fellingstillatelsene blir gitt ut som
grunnkvote på feltene. Fordeling av grunnkvote på de enkelte jaktfeltene bygger på «sett elg» og
tilbakemeldinger fra jegerne. Resterende dyr er tilleggsdyr, som kan gis ut til jaktlag utover i jakta.
Jaktfelt med 4 dyr eller mere på grunnkvota vil normalt sett ha følgende tildeling:
Et fritt dyr*, en voksen okse og resten som kalv/ungdyr.
*Fritt dyr kategorien omfatter kalv, ungdyr, voksen ku og voksen okse med maksimalt 3 tagger på
ene sida (spiller ingen rolle om den har flere en 3 tagger på andre sida). Hva som regnes som en
tagg følger NJFF sitt regelverk der en tagg skal være minimum 2 cm høy, og høyere en den er brei.
Felles det okser med flere en tre tagger på ene sida så ilegges tilleggsavgift (se Bestandsplan
1. Søknad, tildeling og trekning:
De generelle bestemmelsene vedrørende søknad, tildeling og trekking, pkt. 1 a-g, er gjeldende for
Gausdal og Torpa statsallmenninger (se dokumentet vedr. fellesregler for alle fjellstyrene som
tilbyr elg-og hjortejakt «Generelle bestemmelser vedrørende elg-hjortejakt i statsallmenning»).
For Gausdal statsallmenning gjelder også følgende tilleggsbestemmelse:
Innenbygds jaktlag som er tildelt jakt i Gausdal statsallmenning, har ikke anledning til å disponere
andre elgjaktfelt i tillegg, i den årlige perioden jaktlaget har kontrakt med fjellstyret (eks. 25.0908.10.
2. Delte jaktfelt med A og B periode:
På jaktfelt som er delt i A- og B periode bytter jaktlagene periode annethvert år. For eksempel så
vil jaktlaget på Storhaugen A ha jakt fra 25.09-8.10 første året i kontraktsperioden og jakt 09.1031.10 andre året osv.
3. Jaktlag og sammensetning: (se Generelle bestemmelser vedrørende elg-hjortejakt i
statsallmenning)
4. Under jakt: (se Generelle bestemmelser vedrørende elg-hjortejakt i statsallmenning)

Gausdal Fjellstyre - 2651 Østre Gausdal - Telefon: 61 22 32 35 - E-post: gausdal@fjellstyrene.no

5. Krav til ettersøkshund:
Fjellstyret krever at godkjent ekvipasje er tilgjengelig i jaktlaget. Fjellstyret kan gi dispensasjon fra
dette i noen tilfeller. Det må da inngås ettersøksavtale med et nabojaktlag e.l.

6. Skadeskyting - feilskyting: (se bestandsplan og Generelle bestemmelser vedrørende elghjortejakt i statsallmenning)
7. Melding om felt dyr:
Melding om fall rapporteres til oppsyn/kontaktperson så fort som mulig (gjerne på SMS), og
seinest innen kvelden samme dag som felling.
Opplysninger som skal være med: Fellingssted (gjerne kartreferanse fra GPS), ca. klokkeslett på
felling, skytter og alder/kjønn (takker) på felte dyr.
8. Veiing/kontroll: (se Bestandsplan og Generelle bestemmelser vedrørende elg-hjortejakt i
statsallmenning).
For Gausdal og Torpa statsallmenninger gjelder også følgende tilleggsbestemmelse:
Alle slakt der jaktlaget er i tvil om slaktets kvalitet skal kontrolleres av Mattilsynet. Det er de som
avgjør om et slakt skal kasseres eller ikke. Hjerte, lunger, lever, nyrer og milt, av alle felte dyr,
skal derfor følge slaktet fram til veieplass, da disse indre organene er nødvendige ved en ev.
kjøttkontroll i regi av Mattilsynet.
Jaktlag som unnlater å ta vare på de indre organene, slik at kjøttkontroll ikke kan utføres, vil bli
fakturert for slaktet, selv om jaktlaget anser det som mindreverdig.
9. Innsamling av slakteavfall
Slakteavfall som blir liggende igjen på fallplassen er en viktig matkilde for kråkefugl og
smårovvilt. Det oppfordres derfor til å transportere ut vom/slakteavfall sammen med slaktet.
Jaktlag som på denne måten vil bidra til god viltforvaltning kan ta kontakt med fjelloppsynet for
praktisk info og utdeling av søppelsekker mm.
10. Ved jaktslutt: (se Generelle bestemmelser vedrørende elg-hjortejakt i statsallmenning).
11. Kjeveinnlevering:
Underkjeve av alle felte dyr skal leveres inn. Kjeven må renskes godt. Det er tilstrekkelig med ene
halvdelen av underkjeven, inkludert alle framtennene. Korrekt utfylt kjevelapp henges på kjeven.
Kjever kan leveres til oppsyn, henges opp på oppsynshytta på Kittilbu (uthusveggen), eller legges i
kjevekassa ved Circle K, Segalstad bru. Må leveres seinest fem dager etter jaktslutt.
12. Sett elg skjema:
All registrering av «sett elg» gjøres elektronisk via www.settogskutt.no. Det er en fordel at dette
gjøres med jevne mellomrom i løpet av jakta. Alle data må være ferdig lagt inn seinest fem dager
etter jaktslutt.
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13. Sanksjoner ved feilfelling, brudd på avtale mm.: (Se Bestandsplan).
14. Tvister: (se Generelle bestemmelser vedrørende elg-hjortejakt i statsallmenning).

15. Priser elg:
Grunnavgift: 4500,- kroner pr. dyr på grunnkvota.
Pris pr. kg på felte grunnkvotedyr: 85,- kroner (fratrekk for innbetalt grunnavgift).
25 % rabatt på kalv under 50 kg, ungdyr under 90 kg og eldre dyr under 140 kg.
25 % rabatt på felte tilleggsdyr. Ingen grunnavgift på tilleggsdyrkontrakt.
Det gis maksimalt 25 % rabatt selv om det felles f.eks. kalv under 50 kg som tilleggsdyr.
Fellingsavgift til kommunen kommer i tillegg.
16. Hjortejakt i forbindelse med elgjakt (gjelder kun Gausdal statsallmenning):
Elgjaktlag har anledning til å jakte hjort på sine jaktfelt i kontraktsperioden. Det er i
utgangspunktet frie dyr. Rettighetshaver/oppsyn vil melde i fra om eventuelle forandringer på
dette.
Melding om fall skjer på samme måte som for elgjakta.
Pris pr. kg på felt hjort: 60,- kroner. Ingen grunnavgift.
Jegere som ønsker å jakte hjort, før og etter elgjakta, må ta kontakt med fjellstyret.
Fellingsavgift til kommunen kommer i tillegg.
17. Rådyrjakt:
Det er anledning til å jakte rådyr i allmenningen i tidsrommet fra 10.08 – 23.12. I elgjaktperioden
er rådyrjakta forbeholdt elgjegerne. Prisen på rådyrkort gjeldende for Gausdal statsallmenning er
satt til 500,- per fellingsløyve. Henvendelse om rådyrkort går til Gausdal fjellstyre.
18. Smårovvilt:
Jegere som ønsker å jakte smårovvilt får gratis jaktkort på dette av fjellstyret.
Skuddpremieordning.
19. Rovvilt:
Lisensjegere kan jakte rovvilt i kontraktsperioden innenfor sitt jaktfelt. Denne jakta reguleres av
Fylkesmannen i Oppland. Mer informasjon på fylkesmannens nettsider.
20. Verneområder:
De fleste jaktfeltene ligger i verneområder. For elgjakta sin del betyr det at motorisert uttransport
av elg og hjort er søknadspliktig. Gausdal fjellstyre søker om dette på vegne av alle jaktfeltene.
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Langsua nasjonalparkstyre og Fylkesmannen i Oppland har satt som vilkår at det skal brukes «lett
beltegående terrengkjøretøy». Det betyr i praksis elgtrekk/jernhest, ATV med belter o.l. Bruk av 4hjuls/6-hjuls ATV, uten belter, er med andre ord ikke tillatt (med noen få unntak langs
eksisterende kjørespor, se dispensasjon).
Kopi av dispensasjonen sendes med til alle jaktlagene som er berørt.
21. Viltkamera:
Oppsetting av viltkamera må ha fjellstyrets og Statskogs godkjennelse.
22. Jakttårn:
Utplassering av jakttårn må ha fjellstyrets og Statskogs godkjennelse.
I verneområdene må det i tillegg søkes Langsua nasjonalparkstyre
23. Saltstein
Iht. Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av CWD (skrantesjuke), er det ikke
tillatt å sette ut saltsteiner til hjortedyr.
24. Andre viktige dokument i forbindelse med elgjakt i statsallmenning:
 Kontrakt.
 Generelle bestemmelser vedrørende elg- hjortejakt i statsallmenning (gjelder all
statsallmenning).
 Bestandsplan for elg 2018-2022 Gausdal og Torpa statsallmenninger.
 Telefonlister til oppsyn, ettersøkslag og andre jaktlag i kommunen.

I tillegg får alle nye jaktlag utdelt en jaktlagsperm der alt vedrørende elgjakta samles (lover,
forskrifter osv.). Permen leveres tilbake til fjellstyret når 4-års perioden er over.
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