RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE
JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2017.
1. Jakttid
Jakten skal foregå i tiden f.o.m. 20. august t.o.m. 30. september, med de begrensninger som
rettighetshaver setter. Jaktkort utstedt av Ringebu fjellstyre gjelder i perioden 20. august til
20. september.

2. Fellingsbetingelser
Det skal felles slikt dyr som spesifisert på kontrollkortet. Ved feilfelling betales en
ekstraavgift til rettighetshaveren der fellingen skjer.
Følgende avgifter gjelder:
• Ved felling av bukk over 50 kilo på korttype ”fritt dyr under 50 kilo”, betales det en avgift
på 250 kroner for alle kilo fom 51 kilo, og 500 kroner fra og med 61 kilo og oppover.
Geviret fra slike dyr inndras automatisk av oppsynet.
• Ved felling av simle på korttypen «Bukk under 50 kilo» eller «Fri bukk» betales det et
straffegebyr på 1000 kroner.. Ved felling av bukk over 50 kilo betales det en avgift på 250
kroner for alle kilo fom 51 kilo, og 500 kr fra og med 61 kilo og oppover. Husk at ved
vurdering av hvorvidt dyret er bukk eller simle under jaktutøvelsen så bør man
ikke bare gå ut i fra geviret. Se også etter kjønnsorganet.
• Ved felling av dyr som er 1,5 år eller eldre på korttype ”kalv”, betales det en avgift på 500
kroner pr kilo for alle kilo over 25 kilo.
• Rettighetshaverne i sør har på frivillig grunnlag også i år fredet simler. For kort utstedt av
Øyer fjellstyre gjelder fredningen fra felt 4, samt på Fampen, Messelt og Kiær. Ved felling
av simle i disse områdene skal det betales en ekstraavgift på kr 1.000.
På korttypen fritt dyr under 50 kg og bukk under 50 kg er hensikten å skyte 1 ½ års dyr –
ikke eldre dyr.
Spesielle fellingsbetingelser i Vulufjell:
På korttypene Fritt dyr under 50 kg og Bukk under 50 kg utstedt av Ringebu fjellstyre kan
det i Vulufjell bare skytes dyr under 40 kg. Jaktslutt kl. 20.00 hver dag i hele
jakttidsperioden 20.8.-19.9.

3. Kontroll av felte dyr
Alle hoder med underkjever av felte dyr skal fremvises for oppsyn eller dertil oppnevnt
person for kontroll innen 48 timer etter fellingen.
Framvisningen og kontrollen av felt dyr skal skje til oppsynet hos den rettighetshaver
hvor dyret blir felt.
Oppsynet kan kreve at dyret skal veies, og dyret må da framstilles i en slik stand at vanlig
slaktevekt kan fastslås. Det må ikke være mer oppdelt enn det som er nødvendig for å frakte
det ut av fjellet.

4. Premiering av små kalver
Villreinutvalget premierer de 3 minste kalvene med gratis fritt under 50kg til neste års jakt.
Ordningen fungerer slik at små kalver skal veies av oppsyn(se liste under) samme dag som
dyret felles, og de 3 minste registrerte kalvene under 13 kg premieres. Premiekortene vil
gjelde for området fra Friisvegen i sør til Fv27 i nord.
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5. Radiomerkede simler i Rondane Sør
Det er per dags dato flere radiomerkede simler i Rondane Sør og disse gir oss verdifull
informasjon om arealbruk. Det oppfordres på det sterkeste til å ikke felle disse simlene. Disse
simlene har tydelige halsbånd rundt halsen.

6. Fellesjaktavtaler
Det finnes fellesjaktavtaler inngått mellom rettighetshavere. Merk at den rettighetshaveren
som du har fellesjakt med kan ha egne regler i sitt jaktfelt. Sett deg derfor inn i reglene i det
området du til enhver tid skal jakte i.
For jegere med kort utstedt av Ringebu fjellstyre gjelder følgende jakttider og
fellesjaktordninger:
Jaktfelt

Område

2A, 2B, 2C Statsallmenningene i
Ringebu
1
Setningen/Atndalen
statsallmenninger
3A, 3B, Vekkom, Brekkom og
Fåvang utmarkslag
3C
Kjønås utmarkslag

4
5

6
8
9
10

Øyer statsallmenning
Kun deler av Fampen
villreinområde og
Messelt viltstellområde.
Se nærmere beskrivelse i
merknadsfeltet til høyre.

Ringsaker jakt- og
fiskeområde
Vang allmenning
Åmot villreinområde
Øverdalen, Mathisen
Atna AS, Midtbekklia og

Jakttid Merknad
(f.o.m. t.o.m.)
20/8 – 20/9 Dette gjelder alle jaktfelt og korttyper.
20/8 – 20/9 Alle dager, men lørdager og søndager kun med
inngang fra eget terreng
20/8 – 20/9
20/8 – 20/9 Alle dager. Avgrenset av allmenningsgrensa i
nord, Døra i vest, stien fra Døramot via
Nordstulen til Sørstulen i sør, og Hirisjøåa/Søråa
i øst.
20/8 – 20/9 OBS! Simlefredning
20/8 – 20/9 Alle dager, men kun med inngang fra eget
terreng og innenfor følgende
områdeavgrensning:
Fampen: Nedover langs Imsdalsvegen fra
kommunegrensa til Krokhølen, derfra i rett linje
til Skarven – Skramsvola – Trytjern –
Veslekletten – Granåsen – videre sørvestover
langs grensa til Atndalen utmarksområde til
Søndre Helaktjern og fylkesgrensa nord til
Friisvegen.
Messelt:
Fra kommunegrensa nedover langs Imsa til
Halasbua, derfra i rett linje til østligst på
Libråtfjell, derfra i rett linje til Nordre Gråvola,
derfra i rett linje til Lyngsjøen og fylkesgrensa.
OBS! Simlefredning sør for Eldåa
20/8 – 14/9 OBS! Simlefredning
20/8 – 14/9 OBS! Simlefredning
20/8 – 14/9 OBS! Simlefredning
20/8 – 20/9 Alle dager, men lørdager og søndager kun med
inngang fra eget terreng
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12

Atndalen
Vulufjell statsallmenning

20/8 – 19/9 Alle dager, med inngang fra eget terreng. OBS:
se egne fellingsbetingelser under punkt 2. i
denne avtalen.

7. Varsling om skudd
Jegeren skal varsle oppsynet om alle skudd som blir løsnet. Jegeren plikter videre å melde fra
til oppsynet om alle påskutte dyr, uansett om det er bomskudd eller om dyret er blitt skadet.
Unødvendig skyting er ikke tillatt.

8. Skadde dyr
Dersom du treffer på skadde dyr i terrenget, plikter du å vurdere skaden opp mot de
betingelser § 28 i forskrift om utøvelse av jakt og fangst av 22.03 - 2002, nr. 313 setter for
avlivning av skadet vilt:
• At dyret er såret eller skadet, slik at det er påført store lidelser
og
• at dyret ikke kan overleve og bli friskt
Dersom begge disse betingelsene er oppfylt skal du avlive dyret.
Dersom betingelsene ikke er oppfylt, skal du IKKE avlive dyret.
Er omstendighetene slik at du avliver dyret, plikter du å varsle oppsynet så snart som mulig.
Avlivede, skadde dyr merkes med skytterens navn og adresse.
Du må under ingen omstendigheter begynne å frakte fram slikt kjøtt uten tillatelse.

9. Innsamling av kjever
Vi er pålagt av myndighetene å samle inn underkjever fra felte dyr. Data fra underkjevene er
viktige for forvaltningen. Underkjeve fra alle felte dyr skal derfor leveres til oppsyn eller
rettighetshaver senest en uke etter jakta. Rengjør kjeven, men ikke kok den, og pakk den
ikke inn i plast eller annen lufttett emballasje. Husk å merke kjeven med kjevelapp som
følger med.

10. Generelt forbud mot jaktradioer
Bruk av jaktradioer jegerne i mellom til aktiv jaktutøvelse, er ikke tillatt. Bruk av jaktradioer
er kun tillatt til nødvendig varsling mellom medlemmer i et jaktlag, for å holde oversikt over
felling, resterende kvoter etc. Bruk av jaktradioer til varsling for å hente kjøtt eller jegere i
fjellet er tillatt.

11. Parkeringsforbud
Parkeringsforbudet gjelder kun i snaufjellet i statsallmenningene i Ringebu. Parkering langs
Friisvegen (Fv 385) er kun tillatt på de av vegvesenet opparbeidede parkeringsplasser, samt
på terrengplass på Vangfjellet vest for Friisbua. Parkering og hensettelse av campingvogner,
bobiler, telt etc. er kun tillatt på følgende steder langs Friisvegen:
• På Remdalshøgda og da kun sør for vegen.
• På Vangfjellet før Friisbua, på begge sider, i gamlevegen på sørsida, og på avstengt
terrengplass på nordsida.
• På parkeringsplassen ca. 600 m nord for Friisbua, på sørsida av vegen.
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12. Fare for å skyte brunstbukk
Det oppfordres sterkt til ikke å felle eldre bukk etter 20. september, da sjansen etter denne
dato er svært stor for at dette dyret er i brunst. Det har forekommet at slikt kjøtt legges igjen i
fjellet. Jaktoppsynet vil kunne pålegge å transportere slikt kjøtt ut av fjellet.

13. Jaktoppsyn
Navn
Tlf. kontor/arbeid:
Erik Hagen, Ringebu
61 28 31 12
Odd Steinar Granheim, Ringebu
Edgar Enge, Øyer
61 27 77 25
Gaute Szacinski, Øyer
Ola Stubrud, Øyer
Hans-Petter Ruud, Sollia
Anne Eline Streitlien, Sollia og Stor-Elvdal
Terje Nilsen, Vang allmenning
Anders Berg, Ringsaker Jakt- og fiskeområde 62 34 43 40
Sven Erik Svenningsen, Åmot
Arnt Risberg, Fampen (Kontrollstasjon)
Thore Lie, Fampen
Per Erik Sannes, Vulufjell (Rondane Nord)

Tlf. mobil
918 55 539
975 60 167
906 30 068
906 60 531
992 99 529
474 62 881
918 51 383
917 30 316
416 86 950
957 75 421
901 61 460
913 20 978
994 22 578

Vær vennlig og ikke ring etter kl. 22.00, med mindre det gjelder spesielle saker som krever
rask oppfølging.
Brudd på denne avtale/instruks, samt enhver form for feilfelling etter pkt. 2, kan føre til
utelukkelse fra jakt de tre kommende år. Feilfelling i 3 år fører til utelukkelse i 1 år. Grove
overtredelser kan også føre til anmeldelse.
Villreinutvalget henviser til hjorteviltforskriftene. Jaktoppsynet har instruks om å prioritere
arbeid for å fremme human jaktutøvelse.
_________________________________________________________________________

VI ØNSKER ALLE REINSJEGERE VELKOMMEN TIL FJELLS!
UNDERSKRIFT:
Betingelsene på kontrollkortet, jegerkontrakt/avtale 2017 er godtatt:
(Kortet er ugyldig uten underskrift fra kortutsteder og kortinnehaver på både kontrollkort og denne
jegerkontrakt/avtale)
................................................................
(Dato / kortinnehavers underskrift)

...............................................................
(Dato / kortutsteders underskrift)

Klipp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DENNE DELEN SKAL RETURNERES RETTIGHETSHAVER FØR JAKTA:
Jaktkortet er ikke gyldig før denne delen er returnert i undertegnet stand.
Undertegnede erkjenner å ha mottatt kontrollkort og jegerkontrakt/avtale for villreinjakt i Rondane Sør
2017. Jeg godtar betingelsene på kontrollkort og jegerkontrakt/avtale.

__________________________________
( Dato / Kortinnehavers underskrift )

__________________________________
Blokkbokstaver

