
Viltstell plan for Skrautvål sameie  

§ 1 ORGANISERING  

Jakten i Skrautvål sameie forvaltes av et jaktstyre på 3 medlemmer (sameiere) og 1 

varamann, som velges på årsmøtet i sameiet for 3 år om gangen. Ett medlem og varamann er 

på valg hvert år. Årsmøtet velger leder for ett år om gangen. Andre oppgaver fordeles av 

jaktstyret på dets medlemmer. Det skal føres protokoll over styrets saker og aktiviteter. 

Gyldig vedtak fattes med simpelt flertall av et fulltallig styre. Jaktstyret er underlagt styret i 

Skrautvål sameie og rapporterer til lederen i sameiestyret.  

§ 2 MÅLSETTING  

Jaktstyret har ansvaret for en god og bærekraftig viltforvaltning i Skrautvål sameie. Målet er 

å sikre det økonomiske utbyttet for sameiet og sameierne, gi muligheter for jaktopplevelser 

for interesserte sameiere, samt bevare/utvikle livskraftige bestander av både storvilt og 

småvilt.  

§ 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER  

Jaktstyret skal etter instruks fra årsmøtet/sameiestyret utarbeide en viltstellplan for sameiet 

som omfatter;  

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode.  

* Administrasjon av jaktproduktene herunder. 

i. Utarbeide jaktprodukter for alle jaktbare arter  

ii. Markedsføre og administrere salg av jaktproduktene.  

iii. Øke inntektsmulighetene for sameierne ved formidling av hytte-/stølsutleie i kombinasjon 

med jaktutleie  

* Påse at jakten utøves i samsvar med god jegerskikk, at viltloven og jaktreglene følges ved 

oppfølging av jaktoppsyn. Det skal utarbeides egen instruks for jaktoppsynet.    

* Føre statistikk basert på jegerrapportene.  

* Foreslå å gjennomføre tiltak for hensiktsmessig og god viltpleie.  

* Gi alle god skriftlige informasjoner ved utstedelsen av jaktkort.  

* Gjennomgå jaktreglene hvert år og foreslå endringer ved behov.  

* Utarbeide og følge opp en årlig arbeidsplan med budsjett.  

* Regulere stammene for jaktbart vilt ved å foreslå å gjennomføre effektive tiltak for 

viltpleie.  



* Jaktstyret skal vurdere/foreslå samarbeid med andre tilstøtende jaktområder, for eksempel 

driftsplaner for elg, slik at det kan drives en enhetlig forvaltning av hele stammen.  

* Søke om eksterne kilder om finansiering av arbeid/prosjekter.  

* Avlegge årsrapport til årsmøtet.   

* Jaktstyret skal påse at alle jaktavgifter og leie blir betalt, før jaktkort utstedes.  

* Ved utleie av jakt for et område/felt, skal det undertegnes en kontrakt.  

§ 4  JAKTPRODUKTER  

Storvilt   

Småvilt  

Annet vilt   

Med sameiere i jaktsammenheng regnes eieren selv, ektefelle/samboer, foreldre hvis de   

har eid eller bodd på eiendommen, og faste husstandmedlemmer.  

STORVILTJAKT  

Skrautvål sameie er oppdelt i 3 storviltvald. Endringer i inndeling avgjøres av årsmøtet etter 

forslag fra jaktstyret. Storviltjakt leies ut til jaktlag der minst 50 % av jegerne skal være 

sameiere. Ved et eventuelt avvik fra 50 % regelen, må det søkes jaktstyret om dispensasjon. 

Jaktstyret avgjør saken ved tildeling av jakten.   

Jaktlagene må forplikte seg til å ta inn enkeltjegere med sameierett. Dersom flere jaktlag 

søker samme felt, skal jaktstyret foreta loddtrekning. Jaktlag med minst 50 % sameiere vil da 

ha fortrinnsrett. Hvis ingen lag med sameiere melder seg, settes det ledige feltet ut på anbud.  

For å kunne drive en god forvaltning av elgstammen, vil det være hensiktsmessig at vi har et 

felles prissystem innenfor et driftsplanområde/bestandsplanområde. Det er ønskelig å ha et 

prissystem som kan stimulere til uttak av riktige dyr.  

Basisprisen settes på dyr 150-250 kg, og med en prosentvis variasjon for å stimulere til uttak 

av riktige dyr.   

I dagens situasjon er følgende målsettinger aktuelle:  

* det bør spares på de største og beste oksene  

* koller i sin mest produktive alder bør ikke felles (tvilling koller)  

* det bør felles flere ungdyr 100-150 kg i stedet for kalver. Det vil gi mer kjøtt og det vil 

gjøre det lettere å spare de mest produktive kollene.  



Prisen reguleres jamfør driftsplanperioden). Prisen skal reguleres første gang i 2003. 

Basisprisen på kr 47,-/kg er for jakta i 2002. Heretter skal prisen reguleres i.h.t. 

konsumprisindeksen. (indeksen for juni måned benyttes)  

For å kunne øke inntektene fra elgjakten, kan jaktlaget/jaktleder søke jaktstyret om å få ta inn 

gjestejeger i ett eller flere felt.   

Storviltjakta leies bort for 1 år av gangen. Storviltjakten kan leies bort for inntil 3 år av 

gangen  

SMÅVILTJAKT  

Småviltjakten er fordelt på 7 jaktfelt:   

 1. Hovdafeltet  30550 da med rett til 6 gevær 

2. Ranheimstølfeltet 15860 da kortsalg   

 3. Etnesendfeltet 14130 da med rett til 4 gevær   

 4. Sebuhaugfeltet 18120 da med rett til 5 gevær  

 5. Susstølfeltet 12760 da med rett til 4 gevær   

6. Svarthamarfeltet 28560 da med rett til 6 gevær   

 7. Fullsennfeltet 18770 da med rett til 4 gevær  

JAKTORDNING SMÅVILT 2015 

 § 2 i denne planen – sikre det økonomiske utbyttet for sameiet og sameierne samt gi 

tilfredsstillende jaktmuligheter for sameierne.   

1. Inndeling av de 7 eksisterende jaktfeltene beholdes uforandret.   

2. Jakten, leies ut på anbud for inntil 6 år av gangen.  Følgende 6 felt leies ut: Fullsennfeltet, 

Etnesendfeltet, Sebuhaugfeltet. Hovdafeltet, Susstølfeltet og Svarthamarfeltet   

3. Regler for anbud på småviltjakten: Det bør stå i annonsen at styret forbeholder seg retten 

til å forkaste ethvert anbud/tilbud. Småviltlag med minst 50 % sameiere får et fortrinn ved 

tilegg på 10 % i pris. Eks kr 60.000 = kr 66.000. Ved lik pris etter dette blir det loddtrekking. 

Anbud må sendes rekommandert.  

4. For det sjuende feltet, Ranheimstølfeltet, administrer jaktstyret antall gevær med 

utgangspunkt i 4 gevær, men antall gevær pr uke kan variere. Kortjakt. 

4. Jakttider;  

Fuglejakt 15.9. – 30.11.    



Harejakt 15.9. – 30.11.   

For de som allerede har leid ett felt, men ønsker å være å være med å by på et nytt felt (3 år 

etter), vil disse kunne være med på dette på følgende måte;  

o De byr på det nye feltet  

o Hvis de får tilslaget (høyeste bud), kan avtalen om det opprinnelige feltet sies opp (Dette 

må det gis melding om til jaktstyret i forkant av budrunden.)  

JAKT PÅ ANNET VILT   

Jaktstyret skal i sin viltforvaltning vurdere tiltak for å regulere stammene av predatorer som; 

ravn, kråke, rev, mår og mink og andre arter, gjennom stimulering av jakt/fangst av disse 

artene.  

§ 5: ØKONOMI  

Jaktstyret skal utarbeide arbeidsplan og budsjett som skal godkjennes av 

sameiestyret/årsmøtet  

§ 6:  JAKTREGLER FOR SKRAUTVÅL SAMEIE  

Jaktstyrets ansvar er å gi relevant informasjon til alle jegere senest ved utlevering av jaktkort 

og kontrollere at alle jegere har løst jegeravgift.  

JEGERNES/JAKTLEDERS ANSVAR:  

Human jakt er et absolutt vilkår for å drive jakt. I viltloven er dette lovfestet i § 19: ”Jakt og 

fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke 

oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på hus og eiendom”.  

I tillegg skal Skrautvål sameies jaktregler og øvrige pålegg overholdes. Overtredelse vil føre 

til bortvisning fra jaktområdet uten noen økonomisk kompensasjon/refusjon av betalt leie. 

Sameiet har engasjert jaktoppsyn som skal utøve kontroller av all jakt i sameiet.  

Ved kjøp av jaktkort skal kvittering for betalt jegerlisens og eventuell jegerprøvebevis vises. 

Jegerne som skal bruke løshund til utøvelse av jakten, må legge frem bevis for godkjent 

”sauedressur”. Jegerne skal alltid medbringe jaktkort ved utøvelse av jakt. Jegerne skal på 

forespørsel vise jaktkortet og personlig legitimasjon.  

Når et lag leier jakt, plikter laget å velge en person blant jegerne som jaktleder. Jaktleder står 

ansvarlig overfor jaktstyret for hele laget. Han er også ansvarlig for at kun de jegerne som er 

oppført, utøver jakten og at disse har løst jegerlisens.   

Jaktleder for hvert lag skal personlig møte hos jaktstyrets leder før jakten skal starte, for 

utlevering av jaktkort og utdeling av nødvendig informasjon.  

Fremleie av jaktområde/jaktkort er ikke tillatt. Hvert felt får ett fritt jaktkort innen de 

rammene som allerede eksisterer. Det frie kortet kan byttes ved å gi melding pr sms til 



jaktoppsyn/jaktstyrets leder som må bekrefte sms. Det kan maksimalt byttes jeger en gang pr 

dag..  

Dersom en eller flere av jaktlagets medlemmer går ut av laget og jaktlaget opptar nye 

medlemmer, er det jaktlagets leders oppgave å rapportere dette til jaktstyret som skal 

godkjenne nye jegere. Sameiet har dog ikke rett til å nekte godkjennelse med mindre det 

foreligger saklig og rimelig grunn.  

For at jaktstyret skal få en best mulig oversikt over viltbestanden, skal jegerne rapportere om 

felt vilt.   

Jegerne skal også melde fra om ulovlig jakt på området til jaktoppsynet eller jaktstyrets leder 

snarest.  

Alle spørsmål vedrørende jakten i Skrautvål sameie rettes til lederen i jaktstyret.  

 


