REGLER FOR BEVERJAKT I ROMEDAL ALMENNING 2019-2020
Jaktfeltene
1. Gåsvassdalen (egen driftsplan m/Nord - Odal)
2. Sorten/Veltsorten/Hølsjøen
3. Malungsvassdraget fra Malungtjern og oppover
(Malungstjernet er fredet)
4. Malungvassdraget syd for Malungen/Gaukåa/Gaukilen,
5. Yksna/Veltyksna
6. Fallåa/Gørrtjern/Målervatn
7. Løvlibekken, Siltjern, Løvlistortjern
8. Harasjøen m/bekker ut/inn
9. Slåttmyrbekken(v/Danielskoia)
10. Gjetholmsjøen / Pottsetra / Gransjøen Ø. / Sverkja
11. Jutsjøen
Jegere bes angi hvor de vil jakte på søknaden.

Tidssrom
Jaktretten gjelder fra 1.10.2019 til 30.4.2020. Fredning 1.5.-30.9.

Krav til lagsammensetning
Ingen krav til lag (utover 1 person).

Jakttider.
1.10.-30.4.

Jaktutøvelsen
Beverjakt kan enten søkes som lag eller som enkeltjegere. Hvis 2 eller flere jegere jakter sammen kan
50 % av jegerne være utenbygds. Koieleiere og de med hytter på festetomt kan jakte alene.
Alle jegere må løse jaktkort.

Rapportering
All rapportering over skutte dyr skal umiddelbart rapporteres Egerom på e-post:
romedal.almenning@rasa.no
Ved skadeskyting /ettersøk skal Jaktoppsynet (Jørgen på tlf. 905 10 869) varsles senest etter 2 timer.

Kvoter
Allmenningen har fri kvote. Belastningen på terrengene vurderes fortløpende og ved for høy
beskatning stoppes jakta.
Romedal Almenning forbeholder seg retten til å gjøre forandringer av kvoter og opplegg.

Priser pr. år
Alle jegere må løse jaktkort. Jaktkortet koster kr. 260,- (kr. 130,- for bruksberettigede).
Lagene (enkeltjegere) faktureres i tillegg for 1 dyr. Pris per dyr er kr. 200,- (kr.100,- for
bruksberettigede).

Fakturering
Fakturering skjer med forfall fortløpende i tråd med bestilling av fellingsretter.
Dyr kan det felles dyr fortløpende. Etterfakturering fra allmenningen for felte dyr utover ett skjer
med bakgrunn i tilbakemeldinger til allmenningen.

Jakt med rifle
Det vil bli krevd bestått storviltskyteprøve for all jakt med rifle. Krav til treningsskyting er minimum
30 skudd fordelt på minst 2 treningskvelder (offentlige regler).
Ved bruk av rifle/kombivåpen under all beverjakt må godkjent skyteprøve for storvilt med det
aktuelle våpenet kunne forevises ved kontroll. Bestått skyteprøve gjelder frem tom. 30.4
påfølgende år.
Egerom 28.1.2020
Jørgen

