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INFORMASJON STORVILTJAKT 2021 
Her kommer årets skriv i forkant av storviltjakta 2021. Ber om at informasjonen 
videreformidles til jaktfeltnivå og at undertegnede kontaktes dersom det er noe 
uklarheter eller mangler. Inntil jakta starter ønsker jeg alle en god sommer! 
 
Fellingstillatelser 2021 
Fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr sendes ut som vedlegg på e-post til valdansvarlig. 
Disse returneres etter jaktas slutt med påført fellingsresultat, og gjerne digitalt. Dette utgjør 
grunnlaget for kommunens utfakturering av fellingsavgift. Fellingsavgiften legges til det 
kommunale viltfondet. For områdene som tilhører Elgregionen TRÅ sendes fellingstillatelse 
for elg og hjort ut fra Åmot kommune/Åmot Utmarksråd.  
 
NB! Det sendes ikke ut fellingstillatelse for bever for de som fortsatt lurer på det. Bever 
håndteres som småvilt.  
 
Fellingsavgift 2021 (Nye avgifter fom. 2021):  
Dyrekategori Avgift kr 
Elg voksen 530 
Elgkalv 310 
Hjort voksen 410 
Hjortekalv 240 
 
Kommunalt viltfond 
Kommunen vil oppfordre valdene til å søke det kommunale viltfondet om midler til relevante 
tiltak. Vil minne om søknadsfristen til kommunens viltfond som er 1. februar hvert år. 
Tilsagnet opprettholdes i 2 år og det bes om at de som søker tilskudd ber om utbetaling innen 
denne fristen. Fondet kan brukes til:  

 tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering 
m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, 
enkeltpersoner eller kommunen selv. 

 å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i 
kommunen. 

 tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt 
 informasjonstiltak som kan bedre allmennhetens kunnskap om lokale viltforhold og 

muligheten for jakt og opplevelser knyttet til dette (f.eks. informasjon om 
jaktmuligheter). 
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For de områder som ikke har beitetaksering vil det være mulig å søke om midler til dette via 
det kommunale viltfondet.  
 
Det vil ikke være mulig å få dekket utgifter til abonnement på Viltrapporten eller lignende 
lenger jf. vedtak i formannskapet.  
 
Sett elg og hjort 
Rapportering skjer digitalt. Det er noen feil som går igjen: 

 Antall skutte dyr må minimum stemme med antall sette dyr. Har man skutt 1 voksen 
ku og 1 voksen okse en dag må man også som et minimum ha sett disse 
dyrekategoriene samme dag.  

 Alle jaktfelt må føre opp antall jegere og timer jaktet. Der dette ikke er ført opp må 
jeg «gjette» for å få lagt inn data.  

 Husk å få med slaktevekter på alle dyr 
 Alle jaktfelt som har jaktet må legge inn data i viltrapporten for de dagene de var ute. 

Dette må valdansvarlig kontrollere.  
 
Avtale om godkjent ettersøkshund 
Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til 
godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått godkjenningsprøve for 
ettersøksekvipasjer i henhold til instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer 
fastsatt av Miljødirektoratet. 
 
Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være 
sikret tilgang innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger 
dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund, men i frøste rekke er det valdene som må ta 
ansvar for at dette etterfølges.  
 
Oversikt over slike godkjente ekvipasjer finnes på Norsk Kennelklubb sin hjemmeside. 
Avtaleformular for dette finner du her: Ettersøksavtale (miljodirektoratet)  
 
Skadeskyting  
Ved skadeskyting av storvilt ringes Tore Bood på telefon 905 69 823.  
Det er kun dette nummeret som skal benyttes ved melding om skadeskyting. Tore er på 
oppdrag for kommunen og ved eventuelle spørsmål eller klager skal man henvende seg til 
undertegnede. Dersom mobiltelefonen hans skulle være utenfor dekning så legg igjen navn 
og nummer på telefonsvareren så ringer han opp. Det viktigste er at man uansett melder i fra 
til Tore og at man unngår stygge skadeskytinger. Følger man god og human jaktskikk vil man 
unngå mange av de grovere tilfellene. Det bes om at det settes fokus på dette under interne 
møter i vald/grunneierlag. Jf. nye kommunale målsetninger vil kommunen hvert år vurdere å 
melde grove brudd inn til politiet.  
 
Det enkelte jaktlaget skal i første rekke sørge for ettersøket selv med godkjent ekvipasje, men 
dersom det er behov for assistanse vil man benytte godkjente ekvipasjer fra den kommunale 
fallviltgruppa.  
 
Tore har rapporteringsskjema for hvert tilfelle som rapporteres tilbake til kommunen. Disse 
gås igjennom med Tore for å luke ut grove tilfeller.  
 
 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/alle-tema/jakt-felling-og-fangst/jegerdokumentasjon/avtale-om-godkjent-ettersokshund-1-4-2016.pdf
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Slipp av hund og båndtvang 
Båndtvangsperioden er i tidsrommet 1. april til 20. august. Det forventes at alle jegere er sitt 
ansvar bevist og følger denne bestemmelsen og at det ikke trenes med løs hund i denne 
tidsperioden. Trening av hund krever videre tillatelse fra grunneier (som oftest via 
grunneierlag/feltansvarlig). Det oppfordres til at det enkelte vald eller grunneierlag 
informerer sine jegere om hvordan trening av hund skal praktiseres innenfor sitt 
ansvarsområde. Eksempelvis bør hvor og når det er tillat å trene hund i ansvarsområdet 
avklares, samt hvem som gis mulighet til å trene hund i ansvarsområdet.    
 
I resten av året har hundeeier også et ansvar for å ha kontroll på hunden og påse at den ikke 
jeger vilt unødig jf. naturmangfoldlovens § 15. Ved store snømengder vinterstid vil 
kommunen kunne innføre ekstraordinært båndtvang av hensyn til hjorteviltet. 
 
Jakttider i Rendalen kommune:  
Elg: 25.9. – 23.12.  
Hjort: 1.9 – 23.12. 
Rådyr: 25.9. – 23.12. 
Rådyrbukk: 10.8. – 23.12. 
 
Oversikt over bestandsplaners gyldighet:  
Vald Elg  Hjort        
BRV 2021 § 18           
ØRU 2021 2023          
TRÅ  2021 2021           
HUO 2020 2024          
SVO 2021 Ikke jakt             
GVA § 18 § 18                     
 
 
Bjørnemøkk 
Dersom det er vald som ønsker å få materiell for innsamling av bjørnemøkk skal 
undertegnede kontaktes for å få dette tilsendt. Man må da oppgi antall jaktfelt som skal ha.  
 
CWD 
Det er fortsatt en stort fokus på skrantesjuke og det er fortsatt forbud mot utsetting av 
saltstein til hjortevilt samt bruk av naturlige luktestoffer fra hjortevilt. Det er også 
forbudt å fore hjortevilt uten dispensasjon. Dette framgår av egen forskrift; Forskrift om 
tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease som er tilgjengelig på 
lovdata.no.  
 
Det er også laget en egen soneforskrift som beskriver ulike tiltak i de mest berørte områdene 
med buffersone. Rendalen inngår ikke her. Rendalen trenger ikke ta prøver på vilt felt under 
jakt som benyttes til eget bruk. Men ved levering til kommersielt mottak plikter mottaket å ta 
prøver av vilt eldre enn 1,5 år. Mattilsynet vil gjerne ha beskjed om vilt med unormal adferd 
og annen sjukdom. Dette gjøres via kommunen og det kan være aktuelt å teste dyrene, men 
dette er kun en oppfordring og ikke pålegg. Kommunen tester alt fallvilt som er eldre enn 1 
år.  
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Endringer i våpenlovgivningen  
Det er gjort endringer i våpenlovgivningen, og disse endringene trådde i kraft 1. juni 2021. 
De viktigste endringene er:  
 

1) Antall jaktvåpen pr. jeger er utvidet fra 6 til 8 stk 
 

2) Det er nå kun lov å skrive utlånserklæring på jaktvåpen til noen som har våpenkort på 
jaktvåpen fra før. Dette gjelder både hagle og rifle. De som ikke har våpenkort på 
jaktvåpen fra før må nå søke politiet om tillatelse til å låne våpen. Det er foreløpig 
ikke eget søknadsskjema for dette. 

 
3) Enkelte våpentyper blir forbudt. Hvilke våpentyper dette gjelder er ikke avklart enda, men 

det antas at dette gjelder utvalgte modeller med halvautomatiske rifler (sjekk hvilke 
modeller det antas å gjelde i linken under). Det jobbes nå med en kompensasjonsordning. 
Fristen for å avhende slikt våpen er 3 år. 
 

Villsvin 
Villsvin er en svartelistet art i Norge og kan jaktes på året rundt, men det er ikke lov å felle 
ungeførende sugge. Det oppfordres til at valdene tar stilling om jakt på villsvin er tillatt innenfor 
sitt område, samt eventuelle regler for dette. Jakt på villsvin krever naturlig nok grunneiers 
tillatelse (oftest gjennom vald/grunneierlag), godkjent skyteprøve, gyldig jegeravgift og tilgang til 
ettersøkshund. Det oppfordres til at det enkelte vald/grunneierlag informerer sine jegere om 
hvordan dette skal praktiseres innenfor sitt område. Eksempelvis bør når og hvor jakt på villsvin 
er tillat være avklart, hvem som kan jakte på villsvin innenfor ansvarsområdet og om det kan 
slippes hund ved jakt på villsvin i ansvarsområdet.   
 
Krav til pliktskudd og oppskyting 
Også i år har Miljødirektoratet gitt fritak fra krav om 30 obligatoriske skudd i skyteprøven for 
storviltjegere. Skyteprøven som avlegges for jaktåret 2021/2022 består av 5 skudd mot dyrefigur 
for hver rifle som skal benyttes. For kombivåpen, drilling eller dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 
skudd mot dyrefigur. Det enkelte vald/grunneierlag har naturligvis anledning til å sette egne krav 
om pliktskudd, uavhengig av overnevnte fritak.  
 
Jegerdokumentasjon 
Hver enkelt jeger må under jakten ha med seg jegeravgiftskort, våpenkort og dokumentasjon for 
avlagt skyteprøve. Dette kan legges inn i appen «min jegerdokumentasjon» eller medbringes i 
papirformat. Mer informasjon om «min jegerdokumentasjon» finner du her: Min 
jegerdokumentasjon (jegerregisteret)  
 
 
 
Med ønske om flotte jakt- og naturopplevelser til høsten 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
May Britt Haugen 
skogbrukssjef 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

https://www.brreg.no/jegerregisteret/slik-tar-du-skyteproven/registrer-vapenet/
https://www.brreg.no/jegerregisteret/slik-tar-du-skyteproven/registrer-vapenet/

