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   RØROS                             HOLTÅLEN                            OS 

 

STORVILTJAKTA 2021 – INFORMASJON OG RETNINGSLINJER 

 
 

JAKTLEDER – valdansvarlig pålegges å rapportere navn og telefonnummer/e-post på jaktleder(-e) 
til kommunen v/undertegnede. Dette skal rapporteres før jaktstart. Liste over jaktledere og 

valdansvarlige blir lagt ut. De lag som ikke har endringer siden i fjor trenger ikke rapportere. 

 

BESTANDSPLANOMRÅDET SINGSÅS/DRAGÅS STATSALLMENNING 

Holtålen kommune forvalter hele bestandsplanområdet. Det vil si at denne instruks også gjelder for 

den delen av bestandsplanområdet som ligger i Midtre Gauldal kommune. Dette gjelder kun elg. 
 

KONTROLL AV FELT ELG 

Bestandsplanområdene skal opprette egne kontrollordninger. Kommunen skal gjøres kjent med 

ordningen (navn og nummer kontrollører).  
 

KJEVER  

Hvis ikke annet er avtalt mellom kommunen og bestandsplanområdet skal kjever av alle felte dyr 
innleveres til kommunen. 

Det er den ene kjevehalvdelen med komplett framtannsett som skal leveres. Kjevene skal leveres 

godt rengjort og tørket, og merket med kjevelapper. Kjever leveres samlet for hvert område.  
 

Bestandsplanområder som har innarbeidet gode internkontrollordninger kan gjøre egne avtaler med 

kommunen om kjevekontroll og innsamling. 

 
SKRANTESJUKE (CWD)  

Det er i år ikke pålegg om prøvetaking i hverken Røros, Os eller Holtålen.  

Men det er både mulig og ønskelig at det blir tatt noen prøver av felte dyr. Spesielt dyr som avviker 
med høy alder og/eller avvikende atferd er av interesse. Prøvetakingsutstyr kan hentes på 

servicekontoret i kommunene. Dyr som blir levert på viltmottak for salg skal være prøvetatt. Enten 

gjør du det selv, eller ta med hodet på dyret til mottaket og prøve blir tatt der. 

 

SETT OG SKUTT - SLAKTEVEKT  

Alle jaktlag skal rapportere opplysninger om sett og skutt hjortevilt på hjorteviltviltregisteret.  

Sett dere godt inn i hvordan dere skal rapportere observasjoner av elg. 
Alle dyr som felles skal også registreres. Legg inn flest mulig opplysninger om dyret. 

NB: Alle dyr skal veies og slaktevekt skal legges inn på hvert eneste felte dyr.  

 
Vekta påføres kjevelapp der kjever samles inn, i tillegg til at den registreres på hjorteviltregisteret. 

Riktig vekt er avgjørende for å få gode data – det er derfor viktig at dyret blir veid før det blir trimma 

bort «skåttkjøtt» og annet. Leveres slakt til oppkjøper så be om vekt før skadet kjøtt blir tatt bort. Det 

er denne vekta som er av interesse for forvaltningen. 
 

Rapportering på hjorteviltregisteret bør helst foregå daglig, dette går fint med smarttelefon.  

 
Også felt hjort og rådyr skal rapporteres inn på det samme. Finner du ikke jaktfeltet ditt når du 

rapporterer felt rådyr så legg det på det bestandsplanområdet som feltet tilhører. Navn på rapportør vil 

vises. Legg inn så detaljert med opplysninger som systemet tillater, da dette kan gi nyttig kunnskap 
senere. 
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FELLINGSRAPPORT  

Fellingsrapport skal innleveres samlet for hvert vald/bestandsplanområde. En rapport for hver dyreart 
(elg, hjort og rådyr). All rapportering skal være kommunen i hende innen 10 dager etter jakt-slutt 

 

VEKTGRENSER  
Ku eller okse eldre enn 1½-år, som har slaktevekt på 150 kg eller mindre, kan «nedklassifiseres» og 

overføres på valdets ungdyrkvote. For Femundmarka bestandsplanområde er vektgrensa 140 kg. 

 

NB…Hvis ikke annet er avtalt skal veiing for nedklassifisering utføres av representant fra 

kommunen, se kontaktpersoner. 

Merk at om dyr blir nedklassifisert skal de likevel registreres på «settogskutt» med riktig alder. 

 

FELLINGSAVGIFT 2021 

Fellingsavgift elg, voksen: 580 kroner.      Fellingsavgift elg, kalv: 340 kroner. 

Fellingsavgift hjort, voksen: 450 kroner  Fellingsavgift hjort, kalv: 270 kroner 
 

HJORT RØROS OG HOLTÅLEN 

Begge kommunene har tildelt en kvote samlet for hele kommunen («storvald»). 

Info om kvoter får du hos kontaktperson eller også på kommunens hjemmeside. Kontaktperson skal 
varsles umiddelbart dersom dyr felles. Det er den enkelte jegers ansvar å holde seg oppdatert på kvote. 

Valdansvarlig og kontaktperson Holtålen   Olav Kulbotten  tlf. 419 15453 

Valdansvarlig og kontaktperson Røros   Odd Kr. Sundt  tlf. 913 88476 
 

SKADESKYTING/PÅSKYTING AV STORVILT 

All skadeskyting, eller minste mistanke om skadeskyting, skal uten unntak varsles kommunen samme 

dag/kveld (jf. Forskrift for jakt, felling og fangst).  
Det er kommunen som avgjør hvordan et videre ettersøk skal organiseres, og også når et pålagt 

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 antas brudd på disse bestemmelsene 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. 

 

ETTERSØKSHUND 

Som kjent skal alle jaktlag disponere egen godkjente ettersøkshund, eller ha tilgang til slik hund. 

Dette skal kunne dokumenteres enten med godkjent ettersøksbevis eller undertegnet ettersøksavtale. 

De samme regler om varsling, krav til ettersøkshund, rapportering osv gjelder for jakt på både elg, 
hjort og rådyr. 

Kommunen har et ansvar for å følge opp at denne bestemmelsen blir overholdt.  

I tillegg til mulige stikkontroller ber vi derfor i år om at jaktleder for hvert jaktlag sender kopi 

av godkjent ettersøksbevis eller ettersøksavtale til kommunen senest jaktstart for elgjakta. Dette 

kan sendes på e-post til hik@os.kommune.no, eller som bilde på telefon til nr 930 87688. 

Husk å påfør navn på jaktleder og jaktfelt. 

 

OPPFORDRING 

Det er fortsatt enkelte gårdbrukere som hevder å ha relativt store beiteskader etter elg og hjort på 

innmarka, og at det er ønske om uttak av dyr som vurderes som «skadedyr». 
Kommunen er i utgangspunktet ikke åpen for å felle dyr som skadedyr på innmark utenom jakttid. 

Men det oppfordres til at jaktlaga i slike områder selv prioriterer å ta ut dyr som er gjengangere på 

innmarka. Dette kan bidra til å begrense beiteskader.   

Ta gjerne kontakt med produsentlaget i kommunen for å få oversikt over hvilke områder som er mest 
utsatt.  

 

mailto:hik@os.kommune.no
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KONTAKTPERSONER (representerer kommunen) 

- i forbindelse med skadeskyting/påskyting av storvilt mm 
 

HOLTÅLEN KOMMUNE:       

Hans Iver Kojedal   viltansv. komm. 930 87688   

Annar Dragmyrhaug   fallviltgruppa   905 82478   

Arne Magne Stenvold  fallviltgruppa   934 31481   

Vidar Aune    fallviltgruppa   915 12857 

Jon Kåre Flatberg   fallviltgruppa   905 55760 

  

 

RØROS KOMMUNE: 

Hans Iver Kojedal    viltansv. komm. 930 87688 

Trygve Tronslien    fallviltgruppa  917 85282 

Odd Kr. Sundt    fallviltgruppa  913 88476 

Kristoffer Kojedal   fallviltgruppa   402 38299 

Geir Magne Ryttervoll  fallviltgruppa   908 57926 

 

 

OS KOMMUNE: 

Hans Iver Kojedal    viltansv. komm. 930 87688 

Jon Horten    fallviltgruppa   900 92824 

Arne Elgaaen    fallviltgruppa   951 65987 

Jørn Dalbakk    fallviltgruppa   984 37405 

Rune Trøan    fallviltgruppa  414 44632 

  
   

OPPSYN/KONTROLL 

Det må forventes at det kan bli foretatt stikkprøvekontroller ute blant alle jaktlag i løpet av 

høsten. Dette kan bli gjenført både i regi politi, fjelloppsyn, Statskog og kommune. 

   

I så fall omfatter ikke dette bare kontroll av felte dyr, men kan også dreie seg om selve 

jaktutøvelsen og at nødvendige formaliteter er i orden.  

 

Minner derfor om at følgende skal medbringes under jakta: 

• Jegeravgiftskort, med kvittering for betalt jegeravgift.  

• Bevis for bestått skyteprøve (storviltprøve på reinsfigur, bjørneprøven, sølvmerke 

elgskyting) 

• Våpenkort eller låneerklæring. 

• Bevis for godkjent ettersøkshund eller ettersøksavtale. 

 
 

 

Skit jakt! 

 

Røros 27. august 2021 

 

Hans Iver Kojedal 

naturforvalter 


