REGLER FOR ELGJAKT I STANGE ALMENNING 2018-2022
Jaktfeltene
Elgjakta i Stange averteres for 8 Jaktfelt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rundmyra
Langfalla
Busterud
Ottvangen
Elgmyra
Romseterberget
Åberget
Rasaberget
-

For flere detaljer henvises til allmenningens hjemmeside, www.rasa.no.
Grensene for jaktfeltene i allmenningen følger tidligere grenser.

Tidsrom
Jakta settes bort for 5 år. 2018 er det første året i perioden.

Jakttider.
Allmenningen legger opp til jaktstart den første lørdagen i oktober – med varighet på jakta lik 5 eller
6 uker. Endelig fastsettelse vil komme i kontrakten.

Krav til lagsammensetning.
Jaktleder og nestleder skal ha jaktlederkurs. Alternativt må det fremlegges dokumentasjon for
påmelding, og i etterkant gjennomføring av nødvendig kurs i forkant av jaktstart 2018.
Lagene skal ha bygdetilhørighet, Leder skal ha lokal bostedsadresse, og minst 50% av jaktlagets
minimumsoppsetning skal være fra bygda i den allmenningen laget søker jakt i. Det er
bostedsadresse innenfor hhv. de to allmenningene som avgjør om kriteriet er tilfredsstilt.
Allmenningene kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra dette i samråd med de tillitsvalgte jaktlederne.
Søknaden skal inneholde navn på leder og nestleder, samt alle jegere. Alle skal føres opp med
fødselsår, bostedsadresse, og en kort beskrivelse av den enkelte sin erfaring som jeger. Endringer i
mannskapet underveis i femårsperioden skal meldes til jaktoppsynet.
Hvis hele eller deler laget disponerer elgjakt andre steder i landet skal dette oppgis i søknaden.
Minimumskravet til antall jegere per lag er uforandret - 6 jegere.
Eksisterende lag oppgir om de vil beholde det jaktfeltet de har i dag, eller om de ønsker å bytte
jaktfelt. Opprinnelige lag har fortrinnsrett for bytte av jaktfelt, forutsatt at andre kriterier i
avveiningen er like. Det blir ingen trekking av lag eller jaktfelt. Allmenningen, i dialog med tillitsvalgte
for jegerne, tildeler jakt og jaktfelt.
Etter andre helg av jakten kan lagene ta med inntil to rekrutteringsjegere pr dag og maksimalt tre
totalt i sesongen. Samme rekrutt kan maksimalt delta i to år. Disse må ha bygdetilhørighet, og det er
jaktleder som godkjenner deltakelse. Jaktleder skal melde fra til jaktoppsynet om hvem som tas med.
Intensjonen med systemet skal være rekruttering, og ikke bære preg av tilfeldig deltakelse som
gjestejeger. For rekrutteringsjegere innbetales kr 100 pr jeger pr. døgn til administrasjonen i den
respektive allmenning.

Rapportering
All rapportering over skutte dyr skal umiddelbart legges inn i www.viltrapporten
Ved skadeskyting /ettersøk skal Jaktoppsynet (Jørgen på tlf. 905 10 869) varsles senest etter 2 timer.

Ettersøksekvipasje.
Jaktlaget godkjennes ikke uten at de kan dokumentere å ha egen godkjent ettersøkshund på laget /
har slik på plass før jaktstart 2018. Dersom noe skjer med denne hunden så skal jaktoppsynet
underrettes og ny godkjent ettersøkshund skal på plass så snart som mulig. I slike tilfeller kan
tidsbegrenset avtale med annen godkjent ettersøksekvipasje godkjennes.
Laget skal føre opp antall hunder og hvilke godkjente ekvipasjer laget har ved søknadstidspunkt
Ettersøk varsles oppsynet to timer etter at skuddet falt og søket er et faktum

Kvoter.
Lagene får tildelt 5 år’s kvote. Det tas forbehold om nødvendige endringer i tildelt kvote.
Ett dyr kan overføres mellom år, (type dyr og alder spesifiseres).
Kvoter på de ulike jaktfeltene kan differensieres i de tilfeller det er objektivt rasjonelle grunner til
dette. Allmenningene vil benytte seg av tilleggsdyr når dette er hensiktsmessig.
Kvoten deles opp i voksne okser, voksne kuer, småokser- / kvige og kalv med begrensning på
småokser. Hva som defineres som ulike kategorier kan og må være fleksibelt. Piggokser og tretaggere defineres som småokser.
Endelig kvote for det enkelte lag vil bli nedfelt i kontrakten. Den vil foreligge så snart driftsplan for
perioden er godkjent.

Priser / fakturering
Alle jegere må løse jaktkort. Jaktkortet koster kr. 2500,- / kr. 750,- / kr. 100,- Jaktkort skal være
innbetalt samlet for laget senest 31.8. (de gjelder da også som kort for hjortejakt). Pris for felte dyr
faktureres i etterkant med bakgrunn i fakturavekter beregnet ut i fra registreringene som er gjort i
Viltrapporten.
Systemet med 15% opp eller ned fra grensen på 150 kg opprettholdes.
Jaktkort og kjøttpris justeres etter konsumprisindeks og rundes av til nærmeste krone.

Krav til trening / ferdigheter
Individuell skyteferdighet og vurdering av skuddmulighet skal ha spesielt fokus i denne perioden frem
til jakten 2018. Det samme gjelder ettersøk. Jaktlederne skal ta initiativ til å sammen/hver for
seg/samarbeid med NJFF, bidra til at jegerne blir enda flinkere på de ulike faktorene som leder til lav
skadeskytingsprosent og effektivt ettersøk. Dette innebærer å samle lag(ene) til felles skytetreninger
og instruksjoner rundt skuddsituasjon. Herunder spesielt å utvikle dømmekraft og erfaring med skudd
mot bevegelig mål. Når det gjelder ettersøksekvipasje i laget skal jaktleder(ne) sammen eller hver for
seg sørge for trening og faglig påfyll for disse, slik at vi utvikler effektiv ettersøkskompetanse i lagene.
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).

Søknad.
Søknadsfristen for perioden 2018 – 2022 er 18.12. Søknad med oversikt over jegere, ønsket jaktfelt
og ettersøkshund sendes på stange.almenning.@rasa.no

