Vilkår for søknad om elg- og hjortejakt, fom 2016
1.

Norske borgere og alle som det siste året har vært og fortsatt er bosatt i Norge, kan inngå i lag som søker om
å få tildelt elg- og/eller hjortejakt.
Andre jegere kan inngå i ovennevnte jaktlag, forutsatt at de utgjør mindre enn halvparten av antall
medlemmer i jaktlaget. I særlige tilfeller kan annen sammensetning tillates.
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) LOV-1981-05-29-38
Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn, FOR-2007-08-20-987

2.

Jaktlaget skal ha en ansvarlig jaktleder/ Dette er Statskog SFs kontaktperson i jaktlaget.

3.

For å søke på elg- og/eller hjortejakt hos Statskog SF må jaktleder/ på vegne av hele jaktlaget, registrere seg
som kunde på inatur.no. med en gyldig e post - adresse og mobilnummer.
For alle jegere i laget må jegernummer og fødselsdato legges inn.

4.

En jeger kan på søknaden kun oppføres på ett jaktlag.

5.

Hvis ikke annet er avtalt kan et jaktlag bare leie ett jaktfelt på statens grunn samtidig.

6.

Hvis ikke annet er avtalt kan et jaktfelt bare leies bort til privatpersoner.

7.

Alle kan søke på alle utlyste jaktfelt/jakttilbud. For jaktfelt/jakttilbud som er utlyst som
tilgjengelig for Innenbygdsboende har innenbygds jaktlag fortrinnsrett ved trekking.
Utenbygds jaktlag kan tildeles slike felt, dersom det ikke har meldt seg innenbygds søkere/det er ledig.
Et jaktlag er å betrakte som innenbygdsboende dersom minst halvparten av jaktlagets medlemmer inklusive
jaktleder, er registrert som bosatt i folkeregisteret i vedkommende kommune ved søknadsfristens utløp.
(Jaktfelt i vald som omfatter flere kommuner; Bosatte i alle kommuner betraktes som innenbygdsboende).

8.

Medlemmer av jaktlag som ved tildeling av jakt har takket nei til tildelt tilbud, kan først tas inn på andre
jaktlag fra 15. jaktdag (8. jaktdag i jaktfelt som er oppdelt i flere perioder).

9.

Jaktlaget skal bestå av minimum 2 personer for jaktfelt med kvote på 1 dyr.
Jaktlaget skal bestå av minimum 4 personer for jaktfelt med kvote på 2 eller flere dyr.

10. Tildelingen av jaktfelt skjer ved loddtrekning blant de jaktlag som innen en fastsatt frist har søkt.
11. Grunnprisen innbetales ved kontraktsinngåelsen. Innbetalt grunnpris trekkes fra i det endelige oppgjøret for
det felte dyr (felte dyr rapportert på grunnkvote). Felte dyr rapportert på tilleggsdyr-kvote medfører ingen
fratrekk av innbetalt grunnpris på grunnkvote. All betaling skal skje ved bruk av betalingskort eller
nettbank/giro. Alle fakturaer vil kun bli sendt elektronisk til Jaktleders side.
Jegeravgift skal være innbetalt MINST 30 DAGER før jakten starter.
Jeger som ikke har betalt jegeravgift 5 dager før jaktstart blir SLETTET fra kontrakt.
12. En jeger kan ikke utøve jakt på elg og/eller hjort på annen grunn under kontraktsfestet jaktperiode hos
Statskog SF eller før kvoten hos Statskog SF er felt. Dersom jegeren har avtale om elg- og/eller hjortejakt
hos Statskog SF, vil han altså likevel kunne jakte på annen grunn, eller hos Statskog, fram til jakten i
henhold til kontrakten med Statskog SF starter. Har jegeren avtale om elg- og/eller hjortejakt hos Statskog
SF bare i førsteperioden, vil han kunne jakte hos andre, eller hos Statskog, når tildelt kvote hos Statskog SF
er felt eller kontraktsfestet jakttid for året er ute.
13. Den som i løpet av de siste 3 år er rettskraftig dømt til straff for, eller har vedtatt forelegg for, brudd på
viltlovgivningen med tilhørende forskrifter, kan utelukkes fra elg- og/eller hjortejakt på statsgrunn.
Det vises videre til ”Elg- og hjortejakt, Reaksjoner ved brudd på kontrakt mv.”, hvor reaksjoner på
kontraktsbrudd er fastsatt. Avgjørelse om reaksjon er en grunneierbeføyelse fra Statskog SF, og er således ikke
utøvelse av offentlig myndighet.

