
Jaktregler for Skrautvål Heimås Grunneierlag (SHG) 

Vedtatt på årsmøtet 16. feb. 2009, med endringer feb. 2016 

 

1. ORGANISERING 

Jakt innenfor SHG sitt område organiseres av SHG sitt styre 

 

2. MÅLSETTING 

Styret skal ta sikte på å utnytte jaktmulighetene i laget med best mulig økonomisk avkastning gjennom 

planmessig viltstell. 

 

3. HOVEDOPPGAVE for styret 

Styret skal: 

a) Utarbeide hensiktsmessige jaktprodukter og jaktområder  

b) Forestå utleie av jakten innen SHG 

c) Påse at jakt utøves i samsvar med god jegerskikk, og at viltloven og jaktregler følges 

d) Gi alle jegere nødvendig informasjon ved utstedelsen av jaktkort samt understreke og følge opp 

rapporteringsplikt 

e) Tilby medlemmene fortrinnsrett til alle jaktprodukter med en 20% rabatt (før m.v.a.)  på ellers like 

vilkår (gjelder ikke elgjakt basert på kilopris). I jaktlag kreves det at det er minimum 50% medlemmer, 

regnet ut fra maksimalt antall jegere pr. felt. Med medlemmer menes eieren selv, ektefelle/partner, barn 

inntil fylte 20 år og foreldre (hvis de har eid eller bor på eiendommen). 

f) Føre statistikk basert på jegerrapporter 

g) Foreslå endringer i jaktregler ved behov 

h) Foreslå og koordinere tiltak for hensiktsmessig viltpleie 

 

 

4. JAKTTIDSBESTEMMELSER 

SHG har følgende jakttidsbestemmelser:  

 

Elgjakt   25.09 – 31.10 

Hjortejakt  01.09 – 23.12  

Rådyrjakt  01.10 – 23.12 

Skogsfugl:  15.09 – 23.12 

Hare  15.09 – 28.02 

Rype:  15.09 – 28.02 

 

Det er ikke tillat med harejakt med hund i perioden 25. sept – 1. okt grunnet elgjakt. All jakt opphører i perioden 

fom. 24.desember – tom. 1.januar. 

 

 

5. JAKTPRODUKTER 

Elgjakt: Ett år av gangen i samarbeid med Dokkfløyregionen. Antall dyr i henhold til fellingstillatelser fra 

viltnemda. Medlemmer har fortrinnsrett, jfr. §3. Betaling skjer etter kg. pris pluss fellingsavgift pr. dyr. Priser av 

avtales i samarbeid med Ranheimsåsen grunneierlag og Skrautvål sameige. Dersom det ikke er interesse blant 

medlemmer, leies jakten ut på anbud. Inntil 8 jegere. Sæbufjordfeltet leies ut sammen med øvrig jaktfelt. Inntekt 

fra jakt på dette feltet skal gå uavkortet til et fellestiltak som årsmøtet i SHG bestemmer. 

 

Rådyrjakt: Sesongkort. Fri kvote. Dette administrereres av kasserer i laget. Det er krav om at de som skal ha 

sesongkort kan fremvise avtale om godkjent ettersøkshund. 

 

Sesongkort 

Det selges årlig inntil 12 sesongkort for fugl/hare til sammen, maksimalt 8 sesongkort for hare.  Dette 

administrereres av kasserer i laget. 

  

Ukeskort 

Det selges årlig 30-40 ukeskort for småvilt.  Dette administrereres av kasserer i laget.  

 



Salg av sesongkort og ukeskort annonseres i avisa Valdres innen 10 mai, med søknadsfrist 1. juni hvert år. 

Dersom det innkommer flere søknader enn vi kan imøtekomme, avgjøres dette ved loddtrekning. 

 

Predatorjakt 

Gjelder kun de med kort på anbudsjakt. Legges frem for årsmøtet. Åpen korttildeling på Dalen-feltet og 

Tjerndalen-feltet. 

 

1. Jakten skal utøves på en forsvarlig og betryggende måte ut frå viltloven og dens jakttider på den enkelte 

art. 

2. Det må løses jaktkort for å utøve jakten, slik at jaktstyret har oversikt over aktuelle jegere (gratis) 

3. Predatorjakt på anbudsfeltene gjelder kun for de som har leigd feltet. Åpen korttildeling på Dalen-feltet 

og Tjerndalen-feltet 

4. Det utbetales skotpremie for disse artene:   

a. Rev  kr 500.-  

b. Mår kr 250.-  

c. Mink kr 250.-  

d. Røyskatt kr 150.-  

e. Kråke kr 50.-   

f. Ravn kr 50.-  

5. Innlevering av predatorer, parvise framlabber rev og parvise føtter på kråke osv. Dette skal skje i 

begynnelsen av April måned etter annonsering på Fullsenn.no. Utbetaling skjer i etterkant av denne 

kontrollen. 

6. Bruk av feller må skje i samråd med gjeldene regler og etter tillatelse frå grunneier. 

7. Jaktkort gjelder eitt år og følger jaktåret, disse bestilles etter annonsering på Fullsenn.no    

 

Jakt på hare, rype og skogsfugl – se under: 

 

Felt som leies ut på anbud. 

 

Skardåsen, ca 5 000 daa. 

Vekslende terreng – snaufjell og blandingsskog. Rype, skogsfugl og hare. Maks 5 Jegere. 

 

Trugebakkhøgde, ca 7 000 daa. 

Barskog/blandingsskog. Skogsfugl og hare. 

Maks 6 Jegere. 

 

Stavlihøgde ca 6 700 daa. 

 

Barskog/blandingsskog. Skogsfugl og hare. Maks 6 Jegere. 

 

Døvrestølen ca 4 000 daa. 

Blandingsskog. Skogsfugl og hare. Maks 5 Jegere. 

 

Leirhaugen ca 4 000 daa. 

Barskog. Skogsfugl og hare.Maks 5 Jegere. 

 

Gaupejakt: 

Styret godkjenner sporing og felling av gaupe på SHG sitt område av jaktlag som driver gaupejakt, uavhengig av 

SHG. 

 

Trening av hund 

Trening av jakthund kan foregå i perioden 1. september – 14. september for jegere på anbudsfelt eller innehavere 

av sesongkort innen SHG. Jegere bet kr 300 for perioden. Dette gir rett til å trene hunden 3 dager i denne 

perioden. Det stilles krav om at hundeeier skal kunne fremvise attest på at hunden er saueren (ikke eldre enn 2 

år). 

 

  



6. ØKONOMI 

Styret skal påse at alle jaktavgifter er betalt før jaktkort utstedes. Ved utleie av jakt for område/ felt skal en egen 

kontrakt utarbeides. Kontrakten er ikke bindende før kontraktsummen er innbetalt innen fastsatt frist. Kontrakten 

skal spesifisere navn, adresse og tlf. nr til jaktleder/jegere. Årlige priser og organisering er beskrevet i eget 

dokument og behandles av årsmøtet for det aktuelle året. 

 

 

7. ANSVAR OG KONTROLL 

Jegerens ansvar: 

Human jakt er et absolutt vilkår for å drive jakt. Viltloven § 19 lyder: "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 eiendom". 

 

Jegeren plikter å innrette seg etter LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om viltet. I tillegg til loven har Direktoratet for 

naturforvaltning utgitt en rekke forskrifter som er utfyllende bestemmelser til loven. Eventuelle spørsmål kan 

rettes direkte til Fylkesmannens kontor i Oppland eller leder for SHG sitt styre. 

 

I tillegg skal SHG sine jaktregler og øvrige pålegg overholdes. Overtredelse vil føre til umiddelbar bortvisning 

fra jaktområdet uten noen form for økonomisk kompensasjon/ refusjon. 

 

Ved kjøp av jaktkort skal kvittering for betalt jegerlisens og eventuelt jegerprøve-bevis fremlegges. Jaktkort skal 

alltid medbringes ved utøvelse av jakt. Jeger skal på forespørsel fremvise jaktkort for det aktuelle området/feltet. 

 

Dersom et lag leier jakt, skal det utpekes en jaktleder. Jaktleder står ansvarlig overfor styret for hele jaktlaget. 

Jaktleder er også ansvarlig for at de jegerne som er oppført er skikket til å utøve jakt, og at de har løst 

jegerlisens. Jaktleder undertegner leieavtale på vegne av laget. 

For best mulig oversikt over viltbestand, skal laget rapportere om felt vilt på utlevert skjema. Dette er jaktleder 

sitt ansvar. Det påligger også jegerne en plikt til å rapportere ulovlig eller inhuman jakt på området til SHG sin 

styreleder. 

 

Styrets ansvar 

Styret skal påse at jakten utøves på en måte som tar hensyn til viltbestanden og er i samsvar med god jegerskikk, 

og at viltlov og jaktregler blir overholdet. 

 

Styret har hovedansvaret for at kun de som har gyldig jaktkort driver jakt. Alle medlemmer av SHG kan be om å 

få forevist gyldig jaktkort fra jegere på lagets område. Ved eventuell pågripelse uten gyldig jaktkosrt, skal 

vedkommende vises ut av SHG sitt område, og forholdet skal snarest rapporteres til styrets leder. 

 

Dersom det påvises ulovlig jakt på SHG sitt område vil vedkommende bli ilagt et kontrollgebyr på kr. 1000 til 

dekning av styrets merutgifter.  

 

Styret i SHG kan vurdere nektelse av å drive jakt på SHG sitt område, krav om eventuell erstatning og/eller 

anmeldelse av forholdet for strafferettslig forfølgelse ved graverende tilfeller av ulovlig eller inhuman jakt. Alle 

overtredelser skal rapporteres til fjelloppsynsmannen i kommunen. 

 

 

8. GENERELT 

Alle spørsmål vedrørende jakt innen SHG sitt område rettes til styreleder for SHG eller den styret bemyndiger til 

dette. 

 

Skrautvål 

160209 

 


