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1. Søknad om elgjakt 
Søknaden skal skje på kommunens søknadsskjema og skal sendes til Vevelstad kommune, 8976 Vevelstad. 
Søknaden må være på rådhuset innen 01.06 i året hvor jaktperioden starter. Det søkes om perioder på 3 år. 
 

2. Krav til søkere 

2a Jaktlaget og jaktleder 
 
Det søkes for en periode på 3 år. Jaktlaget skal være etablert ved søknadstidspunktet. Jaktlaget skal bestå av 
minimum 4 personer med gevær. Ansvarlig jaktleder med godkjent skyteprøve må ha deltatt i elg/hjortejakt 
minst 3 år med gevær og fylt 21 år.  Ingen jegere kan delta på mer enn ett søkende jaktlag. Endringer av jaktlaget 
i jaktperioden må meldes til Viltnemnda innen 01.08 i jaktåret. 
 
Deltakere som deltar for opplæring og deltagere i laget uten gevær skal merkes skriftlig på søknaden og teller 
ikke med i jaktlagets sammensetning. Den som har fylt 16 år og fram til 18 kan delta i storviltjakt i 
opplæringsøyemed når vilkårene i kapittel 2 i ”Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst” er oppfylt.  

2b Ettersøkshund 
Ved søknadstidspunktet må søkeren (jaktlaget) ha med en godkjent ettersøksekvipasje under jakta i h.h.t. 
FORSKRIFT OM PRØVING OG GODKJENNING AV ETTERSØKSHUND TIL JAKT PÅ ELG, HJORT OG 
RÅDYR (DN-Rundskriv nr. 1/2000.). Hundens ID- nr, Godkjenningsnr. og Fører skal oppgis på 
søknadsskjemaet. Hunden og dens ID-bevis skal alltid medbringes under jakt.  
 
 

3. Prioritering av søkere 
Innenbygdsboende jaktlag vil bli prioritert ved trekning. Et jaktlag er å betrakte som innenbygdsboende søker til 
et jaktfelt dersom flere enn halvparten av påmeldte jegere (med gevær), herunder jaktleder, er bosatt i 
vedkommende kommune ved søknadsfristens utløp. Dette skal avmerkes på søknadsskjemaet om elgjakt.  
 
I første år av kontraktsperioden tillates ikke endring av jaktlagets sammensetning utenom helt særskilte tilfeller. 
Legeattest eller attest fra arbeidsgiver vil da vanligvis bli krevd.  
 
Dersom ingen innenbygdsboende jaktlag søker tildeles feltet et utenbygds jaktlag, eller det jaktlaget med størst 
lokal deltakelse.  
 

4. Trekning 
Trekningen skal være offentlig i regi av rådmannen. Her skal jaktlagene være prioritert ut fra kriterier i pkt. 3 og 
det skal skje en trekning ut fra dette. Trekningen skal være offentliggjort i god tid før trekning minimum en uke. 
Den kan offentliggjøres i forbindelse med kunngjøring om mulighet til å søke jakt.  Trekningen skal skje senest 
14 dager etter utgått søknadsfrist. 
 

5. Oppgjør 

5a Fellingsavgift 
Dette kreves inn av kommunen i etterkant av jakta etter ordinære satser fastsatt av kommunen.  
 

5b Oppgjør for jakten 
Grunnprisen betales før jakt kan settes i gang.  Ved felling av dyr skal det kun betales for dyr overskytende 
grunnpris i 3-årsperioden. 
 
Grunnpris (3.000,- * 3 år)  9.000 
Eldre Okse   7.700 



 

 

Eldre ku    6.100 
1 ½ åring (kvige og okse)  3.100 
Kalv    1.900 
 

6. Beskjed til søkere 
Kommunen gir jaktlaget melding om at det er tildelt jaktfelt straks etter trekking. I egne sendinger sendes 
deretter  
1. Kontrakt som undertegnes av rådmannen.  
2. Kart med grenser for feltet og øvrig informasjon.  
3. Rapportskjemaer,  
4. Faktura pålydende de avgifter som skal betales inn før jakta.  
5. Gjeldene forskrifter for Strauman Landskapsvernområde og Lomsdal-Visten Nasjonalpark.  

7. Tilbakemelding fra jaktlaget til kommunen  
Jaktlaget skal innen 10.09.søknadsåret sende følgende tilbake:  
1. Kontrakt med ansvarlig jaktleder og alle jaktlagets medlemmers underskrift.  
2. Kopi av innbetalingsblankett/kvittering pålydende de avgifter som skal betales inn før jakta.  
3. Bevis for innbetalt jegeravgift og bestått skytterprøve for alle jegere med gevær på laget. Dette gjelder også 

ved endringer i jaktlaget i perioden. 
 

8. Formelt klart for jakt 
Det er formelt klart for jakt når jaktlaget får tilsendt kontrakten med kommunens underskrift og stempel.  
Kontrakten skal medbringes under jakta sammen med bevis for innbetalt jegeravgift, våpenkort og bestått 
skyteprøve for jeger med gevær på laget. Dette gjelder også sporprøvebevis for ettersøkshund. 
 

9. Jaktutøvelsen 

9a Jaktleders ansvar under jakta 
Ansvarlig jaktleder har ansvar for å påse at samtlige deltakere på jaktlaget har betalt alle avgifter, har gyldig 
skyteprøvebevis, samt riktig våpen og ammunisjon. Jaktleder skal også påse at Vevelstad kommunes vilkår for 
elgjakt, kontraktens ordlyd, viltloven og forskrifter i medhold av denne, samt vernebestemmelser innen 
verneområdene, er gjort kjent og følges blant jaktlagets medlemmer.  
Alle jaktlagets medlemmer skal på anmodning fra jaktoppsynet legge fram nødvendige bevis, kvitteringer og 
annen dokumentasjon som viltloven forutsetter.  

9b Feil skyting 
Brudd på viltloven eller dens forskrifter, eller feilskyting i forhold til ordinær tildeling behandles på samme måte 
som øvrige vald i kommunen .  

 

10. Klageadgang 
 
Klagefrist 3 uker etter trekning jfr. pkt. 4.  
Formannskapet er endelig avgjørende ankeinstans. 
 


