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STANGE ALMENNING 

 

 

 

REGLER FOR RÅDYRJAKT I STANGE ALMENNING I 2014-2017 
 

Jaktfelt. 

Det kan jaktes på 6 jaktfelt i Wedelskogene og 3 jaktfelt i selve Stange almenning – se kart på 

RASA.no. 

Grensene for jaktfeltene i almenningen følger stort sett allmenningsvegene og ligger fra bygda og 

innover almenningen. 

Jaktfelt 1: Syd for FV228 

Jaktfelt 2: Følger FV228 til grensa mot Nord-Odal i syd. 

I nord følger det Espabakkene fra Espa opp til Weensvangen. Deretter Weensvangvegen til 

Gammelsaga og vegen ned til Trautskogen 

Jaktfelt 3:  Nord og øst for Espabakka til Weensvangen og vegen til Gammelsaga/Trautskogen. 

 

De lag og enkeltjegere som søker fordeles på de 6+3 jaktfeltene. Det kan ikke jaktes på tvers av 

disse grensene. 

Jegerne kan komme med ønske om jaktfelt i søknaden og de som ønsker å jakte sammen må søke 

som lag. 

 

Tid. 

Jakta settes bort for 3 år. 2014 er det første året i perioden.  

Jegere kan komme til undervegs i perioden hvis almenningen vurderer at det er rom for det.  

Jakttider: Bukkejakt: fom 10/8  og ordinær jakt fom 25/9 – tom 23.12 

 

Kvoter. 

Stange almenning har fri kvote på rådyr. 

Belastningen på terrengene vurderes etter hvert og anses belastningen for høy, stoppes jakta.  

For Wedellskogene er det begrensninger i tildeling fra Viltnemnda. 

 

Priser pr. år, (fritatt fra mva). 

Alle jegere må betale et jaktkort som gir mulighet for å jakte på rådyr.  
I tillegg må enkeltjegere eller laget kjøpe en fellingsrett for ett eller flere dyr – maks 2 dyr pr. lag i 

første tildeling. Fellingsretten sendes fra almenningskontoret sammen med bekreftelsen på tildelt 

jaktfelt. 

Deretter kan det kjøpes rett til å jakte på tilleggsdyr.  

 

Pris for jaktkort rådyr settes til kr. 200,-  

En fellingsrett koster kr. 300,00  

Jaktkort og fellingsrett faktureres fra almenningen 
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Jaktutøvelsen. 

Rådyrjakt kan enten søkes som lag eller som enkeltjegere.  

Alle jegere må uansett betale for et jaktkort, men hvis det søkes som lag, er jegerne sikre på å få 

tildelt samme jaktfelt. 

Stange almenning tildeler og fordeler søkerne på de 3 jaktfeltene. 

Alle må jakte på tildelt jaktfelt, men innenfor jaktfeltet kan de som ønsker det jakte sammen.  

Det gis anledning til å bytte jaktfelt innen en uke før jakta begynner(10/8) i oppstartåret hvis det 

ligger til rette for det.  

 

Rapportering. 

Alle fellinger skal umiddelbart rapporteres til Jørgen P. Nermo på tlf. 905 10869.  

Alle jegere må sende inn endelig rapport etter avsluttet jakt uansett om de har felt dyr eller ikke. 

 

Jakt med rifle. 

NB! 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). 

For bruk av rifle på tidlig bukkejakt og bruk av rifle/kombivåpen under ordinær jakt må godkjent 

skyteprøve for storvilt med det aktuelle våpenet kunne forevises ved kontroll. 

 

Alle må ha tilgang på godkjent ettersøkshund. 

Samtlige jegere som søker rådyrjakt må ha tilgang til godkjent ettersøkshund.  

 Bevis må medsendes søknaden. 

 Romedal og Vallset JFF og Stange JFF har ettersøksringer som de av jegerne som ikke har egen 

hund kan knytte seg til.  

 

Endringer i perioden 

Romedal og Stange almenninger arbeider med innføring av et nettbasert system for kjøp av kort 

og rapportering for rådyrjakta. 

I  løpet av 3-års perioden må det påregnes endringer i rapporteringsrutiner. 

 

 

Vallset 17.06.14 

 

 

Rune O. Brenna 

Almenningsbestyrer  

 

 


