
 
  Gjeldende fra jaktåret 2022/2023 
  Vedtatt i Vevelstad kommunestyre 12. mai 2022 

 

Rutiner for gjennomføring av elgjakt  

på eiendommen Laksmark i Vevelstad kommune 

 

1. Søknad om elgjakt 

Søknad skal skrives på kommunens søknadsskjema og skal sendes til Vevelstad kommune, 8976 

Vevelstad. Søknaden skal være kommunen i hende innen 1. juni det året jaktperioden starter. 

Det søkes om jaktperioder på 2 år. 

2. Krav til søkere 

Det er jaktleder som er søker og er ansvarlig overfor kommunen. Jaktleder må kunne fremvise 

aktuell dokumentasjon som jeger, og må være minst 21 år og ha deltatt i elg- eller hjortejakt med 

gevær i minst 3 år. Jaktleder har ansvar for at jaktlaget består av minimum 4 personer med 

gevær som tilfredsstiller krav til dokumentasjon som jeger. Disse skal føres opp på 

søknadsskjemaet. Laget kan også bestå av andre personer uten gevær.  

Det er et absolutt krav at jaktlaget alltid skal ha med godkjent ettersøksekvipasje (hund med 

fører) under jakt.  

3. Prioritering av søkere 

Innenbygdsboende jaktledere som søker vil bli prioritert ved trekning. Hvis det ikke er 

innenbygdsboende jaktledere som søkere, trekkes det blant andre jaktledere som tilfredsstiller 

kriteriene i pkt. 2. 

4. Trekning 

Trekningen skal være offentlig i regi av kommunedirektøren. Trekningen skjer iht. prioritering i 

pkt. 3. Trekningen skal skje senest 14 dager etter søknadsfristen. Etter trekning av hvem som får 

elgjakta trekkes det også blant de øvrige søkere, slik at en har en prioritert rekkefølge dersom det 

laget som fikk jaktretten trekker seg. 

5. Kontrakt 

Uttrukket jaktleder gjøres kjent med trekningen, og har frist til innen utgangen av juni med å 

underskrive kontrakt og betale oppgjør for jakten. Alle andre dokumenter som kreves før jakten 

må også kunne fremvises innen samme dato. 

6. Oppgjør 

Grunnpris for felling av dyr betales før jakt kan startes. Ved felling av dyr skal det kun betales for 

overskytende grunnpris i 3-årsperioden. 

Grunnpris (3.000, - * 2 år) = kr 6.000, - 

Eldre okse   kr 7.700, - 

Eldre ku   kr 6.100, - 

1 ½ åring (kvige og okse) kr 3.100, - 

Kalv         kr 1.900, - 



Fellingsavgift kreves inn av kommunen i etterkant av jakta etter satser fastsatt av kommunen. 

 

7. Jaktutøvelsen 

Laksmarka er et jaktfelt i Visten storviltområde og får tildelt elgkvote fra den felles kvoten de til 

enhver tid har. Jaktleder i Laksmarka har rapportplikt etter jakten til leder i Visten 

storviltområde. Rapportplikten gjelder «Sett elg»-skjema hvor også skutte dyr føres på og 

«Slaktevektskjema elg». Alternativt at disse rapportene meldes inn digitalt på 

Hjorteviltregisterets «Sett og skutt». 

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 samsvar med denne, 

samt vernebestemmelser innen verneområdene, er gjort kjent og følges blant jaktlagets 

medlemmer. Alle dokumenter som kreves for jakt skal medbringes. Også dokumentasjon for 

godkjent ettersøksekvipasje. 

8. Klageadgang 

Klagefristen er 3 uker etter trekning jfr. pkt. 4. Formannskapet er endelig avgjørende 

ankeinstans. 

 

 


