
 

 

 

 

FELLES LANDBRUKSAVDELING 

Røros - Os - Holtålen 

 

Hjorteviltjakt 2022 – Informasjon 
Gjelder for Os, Røros og Holtålen kommuner, samt del av Haltdalen –  Singsås 

bestandsplanområde som ligger i Midtre Gauldal kommune.  

Innsending og kontroll: 
Det vil i 2022 ikke bli satt krav om innlevering av kjever/tenner fra elg og hjort, dersom valdene selv 

kan vise til eget system. Der man er usikker på alder, kan tenner leveres kommunen for innsending til 

alderskontroll. Kommunen kan ta stikkontroller uavhengig av valdenes egne kontroller.  

Ingen av våre kommuner har krav om å sende inn CWD prøver i år, men det er ønskelig at det blir tatt 

prøver av dyr som avviker med høy alder og/eller avvikende atferd. Prøvetakingsutstyr kan hentes i 

den enkelte kommunes servicetorg.  

 

Hjorteviltregisteret og rapportering: 
Alle jaktlag eller jegere som jakter alene skal rapportere om sett og skutt til hjorteviltregisteret. Det 

er et ønske om at mest mulig informasjon om det skutte dyret legges inn. For å kunne drive en 

kunnskapsbasert forvaltning er dette en forutsetning. Det oppfordres til at det rapporteres hver dag i 

«sett og skutt». 

Alle dyr, elg, hjort og rådyr, skal veies og slaktevekt skal legges inn på Hjorteviltregisteret. Det er den 

faktiske slaktevekta som skal rapporteres, dvs. dyrets vekt uten innvoller, skill, hode og klauver. Hode 

og klauver kappes på vanlig måte. Skuddskadet kjøtt regnes med. 

For Holtålen og Røros skal skutte hjort rapporteres til valdansvarlig for hjortevaldet, eventuelt til 

viltansvarlig Tommy Vestøl tlf. 974 93 266. 

 

 

 

* Skutte dyr må meldes til valdleder så raskt som mulig, dette for å kunne oppdatere gjenværende 

kvote. Listen over kvote og skutte dyr blir oppdater på kommunens hjemmeside. 

  

Skadeskyting og ettersøkshund: 
All skadeskyting, eller minste mistanke om skadeskyting, skal uten unntak varsels kommunen samme 

dag/kveld (jf. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst). Det er kommunen som avgjør hvordan 

videre ettersøk skal organiseres og når et pålagt ettersøk skal avsluttes. Det er selvsagt ikke tillat å 

jakte på, eller felle andre dyr når ettersøket pågår. Tilfeller der det antas brudd på bestemmelsene 

blir uten unntak rapportert til politiet. Dersom det skal benyttes kunstig lys ved nødvendig ettersøk, 

skal kommunen kontaktes. 

 Valdleder  Kalv Spissbukk Hann Hunn 

Holtålen 
hjortevald 

Ola Kulbotten 
419 15 453 

Kvote 2022* 8 6 6 10 

Røros 
hjortevald 

Odd Kr. Sundt 
913 88 476 

Kvote 2022* 2 2 0 2 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313
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Det er krav om godkjent ettersøkshund når det jaktes elg, rådyr og hjort. Alle jaktlag eller 

enkeltjegere må ha tilgang på godkjent ettersøkshund, innenfor rimelig avstand (ca. 3 timer). 

Kommunen har satt krav om at alle jaktlag eller enkeltjegere som jakter alene må sende inn 

dokumentasjon på ettersøksavtale. Kommunen kan kontrollere jaktlag eller enkelt jegere som ikke 

har sendt inn ettersøksavtalen. Kommunen samarbeidet tett med Statskog og Fjellstyrene i de 

områder der det selges dagskort på storvilt. 

Fellingsavgift 2022 
 

 

 

Kommunen sender ut faktura til valdlederne etter endt jakt som tidligere år. 

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. 

Valdene er utfordret til å organisere rådyrjakten bedre enn tidligere år. Målsettingen med dette er å 

få «høstet» mer rådyr, da det både bukker under og blir påkjørt mer rådyr en ønskelig i alle 

kommuner. Det er viktig at valdene ikke kun prioriterer elg fremover, men at det blir mer aksept for å 

jakte flere viltarter i samme periode på høsten. 

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. 

 

Tommy Vestøl 

Rådgiver skog og vilt 

Fellingsavgift  Kalv Voksen 
Elg 340 kr 580 kr 
Hjort 270 kr 450 kr 


