STORVILTJAKTA 2017 - JAKTINSTRUKS
Krav til valda/jaktlaga:
JAKTLEDER – valdansvarlig pålegges å rapportere navn og telefonnummer på jaktleder(-e) til
kommunen. Dette skal rapporteres før jaktstart. Liste over jaktledere og valdansvarlige blir utlagt på
kommunens hjemmeside. De lag som ikke har endringer siden i fjor trenger ikke rapportere.

KONTROLL AV FELT ELG
Bestandsplanområdene skal opprette egne kontrollordninger. Kommunen skal gjøres kjent med
ordningen.
Uavhengig av kontrollordninger har kommunen fortsatt anledning til å foreta stikkontroller av felte
dyr uavhengig av områdets egne kontrollordninger.

KJEVER av alle felte dyr skal innleveres til kommunen.
Det er den ene kjevehalvdelen med komplett framtannsett som skal leveres. Pass på at hele
kjevelengden er med. Kjevene skal leveres godt rengjort og tørket.
Tidspunkt for levering kan skje etter ønske, men dette må avtales med kommunen v/undertegnede.

KJEVELAPPER skal utfylles nøyaktig og festes på hver kjeve (viktig: riktig lapp på riktig kjeve).

SKRANTESJUKE (CWD)
Os kommune har ikke pålegg om prøvetaking av CWD-prøver. Men det er både mulig og ønskelig at
det blir tatt noen prøver av både elg, hjort og rådyr. Valdansvarlig kan kontaktes for utdeling av
prøveutstyr. Det er bare voksne dyr som det ønskes prøver fra. Prøvene tar jaktlaga selv, og dette
utføres i henhold til egen instruks.
Prøvene merkes i henhold til merkelapper på kjevelappene.
”SETT ELG” – alle jaktlag skal rapportere sine opplysninger om «SETT-ELG» på
http://www.settogskutt.no/. Rapportering bør helst skje daglig for de som har nettforbindelse.
Det er viktig at dyr som det sendes inn prøver fra blir registrert på «settogskutt» samtidig med
at prøven sende – merket strekkode fra kjevelapp.
Papirskjema («sett-elg») kan brukes til kladd. Noter også observasjoner av hjort og rovvilt.
VEKT – alle dyr skal veies (slaktevekt), vekten påføres kjevelappen for det enkelte dyr.
Vekter rapporteres også på http://www.settogskutt.no/
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FELLINGSRAPPORT skal innleveres samlet for hvert vald/bestandsplanområde. En rapport for
hver dyreart (elg, hjort og rådyr).
All rapportering skal være utført innen 10 dager etter jaktslutt

VEKTGRENSER
Ku eller okse eldre enn 1½-år, som har slaktevekt på 150 kg eller mindre, kan nedklassifiseres og
belastes valdets ungdyrkvote.
Veiing for mulig nedklassifisering skal utføres av representant fra kommunen, etter avtale med
en av kommunens kontaktpersoner.
NB! Om dyr blir nedklassifisert skal de likevel oppføres i «SETTogSKUTT» med riktig alder.

SKADESKYTING/PÅSKYTING AV STORVILT
All skadeskyting, eller minste mistanke om skadeskyting, skal uten unntak varsles kommunen ved
oppnevnt kontaktperson samme dag/kveld (jf. Forskrift for jakt, felling og fangst).
Det er kommunen som avgjør hvordan et videre ettersøk påfølgende dag skal organiseres eller
eventuell når et ettersøk skal avsluttes. Det er ikke tillatt å jakte på, eller felle andre dyr mens ettersøk
pågår.
Det er den enkelte jeger som har ansvaret for sine handlinger. Ved en skadeskyting er det altså den
personen som slapp skuddet som sammen med jaktleder har ansvar for at riktig prosedyre blir fulgt.
Tilfeller der det påvises at det har foregått skadeskyting uten at kommunen er varslet, blir uten unntak
rapportert til politiet.
Husk også at det skal varsles hvis det må benyttes kunstig lys ved nødvendig ettersøk etter mørkets
frambrudd. Send SMS om dette til kontaktperson i kommunen.
KONTAKTPERSONER – OS KOMMUNE:
• Hans Iver Kojedal
viltansvarlig
• Jørn Dalbakk, fallviltgruppa
• Jon Horten, fallviltgruppa
• Arne Elgaaen, fallviltgruppa

930 87688
984 37405
900 92824
951 65987

NØDVENDIGE PAPIRER SOM SKAL MEDBRINGES UNDER JAKT
Minner om at under jakta skal følgende papirer medbringes:
• Jegeravgiftskort, med kvittert betaling for 2016/2017.
• Bevis for bestått skyteprøve (for det våpenet som benyttes under jakta).
• Våpenkort eller signert låneerklæring (skjema på hjemmesida).
• Bevis for godkjent ettersøkshund eller ettersøksavtale

Os kommune - 15.09.2017
Hans Iver Kojedal
naturforvalter
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