REGLER FOR RÅDYRJAKT I ROMEDAL ALMENNING 20182022
Jaktfeltene
Rådyrjakta i Romedal er delt i 4 Jaktfelt. Navn med antall jaktlag følger under.
A)
B)
C)
D)

RA, område 1
RA, område 2
RA, område 3
RA, område 4

7 lag
7 lag
7 lag
Ubegrenset antall lag

For flere detaljer henvises til allmenningens hjemmeside, www.rasa.no.
Grensene for jaktfeltene i allmenningen følger stort sett allmenningsvegene. Jaktfelt D er den
resterende delen av Romedal Almenning.
De lag og enkeltjegere som søker fordeles på de 4 jaktfeltene. Det kan ikke jaktes på andre jaktfelt
enn det som er tildelt. Imidlertid kan alle jakte felles i jaktfelt D.
Jegerne kan komme med ønske om jaktfelt i søknaden og de som ønsker å jakte sammen må søke
som lag. I den grad det er mulig vil vi forsøke å ta hensyn til prioriteringer fra søkere.

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

Krav til lagsammensetning
Lagene må ha bygdetilhørighet. Det er bostedsadresse innenfor hhv. de to allmenningene som avgjør
om kriteriet er tilfredsstilt. Unntak er de som leier koie / fester hyttetomt. Her åpnes det for lag
bestående av inntil 2 jegere fra hver koie / hytte.
Kun nye koieleiere/hyttefestere kan komme til i perioden etter spesielle regler.

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

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.

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.
Det er krav om tilgang til godkjent ettersøkshund (egen hund) eller godkjent ettersøksekvipasje for å
kunne få tildelt / utøve rådyrjakt. Ettersøkshund skal alltid være tilgjengelig under jakt. Kontroll vil bli
foretatt. Allmenningen vil kontakte enkelte av ettsøksekvipasjene. Brudd på regelverket kan føre til
utelukkelse fra jakta.

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 i 5 års
perioden.

Priser pr. år.
Alle jegere må løse jaktkort. Jaktkortet koster kr. 250,Lagene (enkeltjegere) faktureres i tillegg for 2 dyr. Pris per dyr er kr. 325,- Prisene justeres i henhold
til konsumprisindeks fom. 2019 og ut perioden.

Fakturering.
Fakturering skjer med forfall før 10.8.
Dyr kan det felles dyr fortløpende. Etterfakturering fra allmenningen for felte dyr utover 2 skjer med
bakgrunn i registreringen gjort i Viltrapporten.

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

Søknad.
Søknadsfristen for perioden 2018 – 2022 er 16.12. Søknad med oversikt over jegere, ønsket jaktfelt
og ettersøkshund sendes på romedal.almenning@rasa.no

Egerom 5.12.2017

