
 

JEGERKONTRAKT 2021 
 

Villreintelefonen for Knutshø er lagt ned. Isteden har villreinutvalget opprettet egen facebookside (Knutshø villreinområde / @knutshorein og nettside 
(www.knutshorein.no – velg fanen «Nyheter») hvor opplysninger om reinens bevegelser kan legges inn av både oppsyn og jegere gjennom hele jaktperioden.  

 

 

1. Jakttid  
Jakttid i Knutshø Villreinområde er fom. 20. august tom. 15. september. Jaktforbud etter kl. 2000 hele jakta.  

Reaksjoner ved felling av feil dyr i forhold til jaktkortets pålydende 

Tildelt 

 

Jegeren 

feller  

Kalv 

 

Simle/ungdyr (1,5 år) 

 

Voksen bukk (2,5 år og eldre) 

 

Kalv OK kr 1000 + kr 200 per kilo over 25 kilo Inndragning av slakt/ gevir + gebyr på kr 5000 

Simle/ungdyr OK OK Kr 1000 + kr 200 per kilo over 45 kilo 

Fritt dyr OK OK OK 
*Det ilegges et gebyr på kr 2.000.- for feilfelling av ungdyr på kalvkort der dyret ikke er kontrollveid med mindre dette er avklart med oppsyn 
(eks skadde dyr) Alle avgifter skal uoppfordret og senest innen 25. september betales til: Knutshø Villreinområde, kontonummer 1895 25 
21531. Dersom avgiften ikke er innbetalt innen angitte frist, kan beløpet inndrives uten søksmål. 
 

2. Treningsskudd 
For 2021 er det statens krav til antall treningsskudd og oppskyting som gjelder. 
 

 
3. Innsamling av CWD- prøver og radiosendere 

Det offentlige har også for 2020 satt krav om at all villrein som er 1 år eller eldre som felles under jakt skal testes for 
skrantesjuke. Det skal tas prøver av hjerne og bakre svelglymfeknuter. Såkalte «jegerpakker» med 
prøvetakingsutstyr er derfor sendt med og deles ut på alle kort på villreinkategorier eldre enn kalv.  
Før jegerne sender inn prøvene skal dyrene registreres på www.hjorteviltregisteret.no   
Simlejegere oppfordres til å felle dyr med radiosendere og vil premieres med en håndholdt GPS om de leverer 
renskrapt kjeve, CWD-prøve samt radiosender. OBS: Halsbåndet må IKKE skjæres av med kniv. Ta av halsbåndet etter 
at hodet er kuttet av, alternativt skru opp låsen på halsbåndet. Leveres til oppsyn som videresender til NINA. 

4. Kjeveinnsamling og veiing 
Som et viktig ledd i hjorteviltovervåkningen for å følge med på kondisjonsutviklingen i villreinbestanden skal 
underkjeve innleveres, senest 10 (ti) dager etter jaktslutt. Kjevenes lengde er et godt mål på hvilke leveforhold 
reinen har hatt. Karrige leveforhold gir lave slaktevekter og kort kjeve fordi reinen da prioriterer overlevelse foran 
vekst. Informasjon om kjevemål mm. finnes på hjorteviltregistreret.no.  
Merkelapp til kjever er vedlagt jaktkortet. Merkelappen skal fylles ut med slaktevekt, fellingsdato med mer. 
Alle felte dyr skal veies og vekt skal skrives på jaktkortet. Ved utbeining eller fjerning av f.eks ryggfett må det 
opplyses om at slaktet ikke er nøyaktig veid. Korrekte vekter er viktig for den løpende overvåkingen av tilstanden hos 
villreinbestanden. Skuddskadet kjøtt skal også medregnes. Vekt er utplassert på følgende steder: Oppdal: Bom 
Orkelsjøvegen, bom Vinstradalsvegen og under låvebrua på Kongsvoll. Folldal: Ved kjevekassene (Veibommene).                                      

5. Retur av jaktkort og rapportering 
Jaktkort skal etter endt jakt og senest innen 26. september sendes i utfylt stand til undertegnede rettighetshaver. 
Det gjelder også for ubenyttet jaktkort. Den som ikke følger rapporteringsplikten kan anmeldes (jf. viltlovens § 50). I tillegg 
skal jeger registrere opplysninger om felt villrein og kontrollkort på www.settogskutt.no før innsending av CWD-
prøve. 
 

6. Underskrift mm. 
• Betingelsene på jaktkort, jegerkontrakt og rettighetshavers jegerinstruks er godtatt.  

• Jaktkortet er ugyldig uten underskrift av kortutsteder og jeger på denne jegerkontrakt som er utstedt i to (2) eksemplarer, 
ett til rettighetshaver og ett til jeger. 

• Brudd på denne kontrakten gir rettighetshaver rett til å nekte utsteding av jaktkort inntil tre (3) år. Unntatt denne 
bestemmelsen er jegere som får tildelt jaktrett av Folldal fjellstyre (jf. fjellovens § 25). 
 

Sted og dato:  Sted og dato: 

   
   

Rettighetshaver  Jeger 

 

 

http://www.knutshorein.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/
http://www.settogskutt.no/
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Regler for jakt på villrein i Folldal. Knutshø villreinområde 2021. 

Hjemlet i Fjelloven §§ 23.24.25. og 37 (reglene gjelder også for de områder som fjellstyret har fellesjakt med om ikke annet er 

nevnt.) 

 

1. Jaktkort utstedt fra følgende rettighetshavere har fellesjakt hele jakta: F12 Folldal statsalmenning, F16 Øvre Folldal utm.lag, 

F15 Midtre Folldal JFL, F13 Nedre Folldal JFL, F 17 Einunndalsfelt 1 og T19 Marsjøsetrene.. 

 

2.  Det er ikke tillatt å jakte nærmere åpen veg enn 500 m. For Midtre Folldal JFL område er jaktforbudet 300 m fra åpen veg. 

 

3  Nytt for jakta 2021: Det er overgang mellom alle jaktfeltene i Knutshø i Uke 36, mandag tom. torsdag og 

Uke 37 mandag og tirsdag. 
 

4. Det er  parkeringsbestemmelser på følgende strekninger:  

• Einunnundalsvegen, (Øvre Folldal utm.lag / Folldal statsalmennning) : Strekningen fra grustaket ved Me-Depla til 

Grustaket ved Depltjønnan - parkeringsforbud. 

• Kakkeldalsvegen (Midtre Folldal JFL) : Strekningen fra Rognhaugen og inn til grustak ved Grønhøa - parkeringsforbud. 

• Einunndalsvegen (Hjerkinn utmål Øst) : Strekningen fra Flåman - Bekkelegeret, Bekkelegervegen -Elgsjøelva – 

parkeringsforbud 

Parkering skal skje på anviste plasser. Bestemmelsene gjelder også for biler som transporterer jegere eller er i kontakt med jegere 

via samband når fører av kjøretøyet er en annen en jeger. Korte stopp for kikring og lignende skal også skje ved de angitte 

parkeringsplassene. Strekningene er skiltet. 

 

5. I Folldal statsalmenning er det forbudt å ri under utøvelse av villreinjakt. Bruk av hest til kløving er likevel tillatt. 

 

6. Brudd på jaktregler vedtatt av Folldal fjellstyre (Fjelloven §37) medfører anmeldelse og evt ileggelse av jaktnekt i 

statsalmenningen. 

 

Offentlige jaktbestemmelser. 
Noen av de viktigste offentlige bestemmelsene som omhandler jakt på villrein.  

1. Kontrollkort er personlig og kan ikke overdras til andre uten samtykke fra rettighetshaver. 

 

2. Jegeren har rapporteringsplikt til fjelloppsynet ved feilskyting. Rapporteringen skal skje samme dag som feilskytingen 

finner sted. 

 

3. Jegeren plikter å forvisse seg om at påskutt dyr er truffet eller ikke. Jegeren skal ikke oppta 

jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår. Dersom pliktig ettersøk første dag er uten 

resultat, skal jeger uten opphold underrette oppsynet. Jeger som har deltatt ved skadeskyting av viltet skal 

uten godgjlørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk. 

 

4. Avliving av skadet storvilt i ordinær jakttid: Jeger som under lovlig jakt treffer på storvilt som er såret eller skadet slik at 

det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser. Dersom jeger 

har fellingstillatelse på tilsvarende kategori dyr skal vedkommende straks ta stilling om dyret skal tas på egen 

fellingskvote. Tar ikke jegeren dyret på sin fellingskvote gjøres dyret opp slik at kjøttet ikke tar skade. Melding gis til 

jaktoppsynet så snart som mulig. Transport av slikt kjøtt må ikke foretas før melding er gitt til jaktoppsynet. 

  

5. Felte dyr eller kjøtt skal være merket med riktig utfylt kontrollkort før uttransport fra fellingssted starter eller når det 

etterlates i terrenget over natten. 

Riktig utfylt kontrollkort: Kortet deles i to og det skal skjæres for dato på begge delene. På hoveddelen skal det også 

skjæres for type dyr. Ufullstendig skåret kort betraktes som ikke skåret kort og medfører anmeldelse. Se ellers 

bestemmelsene på kontrollkortet. 

 

6. Nødvendige papirer under jakt og fangst: Gyldig jegeravgiftskort med dokumentasjon for avlagt skyteprøve og 

våpenkort. Undertegnet kontrollkort og jegerkontrakt. Avtale om jaktlag undertegnet på kontrollkortet av både jegere og 

rettighetshaver, for de som deltar på lag.  

 

 

http://www.knutshorein.no/

