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JEGERKONTRAKT MELLOM OPPDAL BYGDEALMENNING OG 

JEGERE I KNUTSHØ 2021 
1. JAKTTID: 

Fra og med 20.08 til og med 15.09. Oppsyn og jegere kan igjennom hele jaktperioden legge 

inn opplysninger om reinens bevegelser på villreinutvalgets facebookside (Knutshø 

villreinområde / @knutshorein og nettside (www.knutshorein.no – velg fanen «Nyheter»). 

Her ligger også jegerkontrakter i de ulike områdene innen villreinområdet. 
 

2. KVELDSJAKTFORBUD: 

 All jakt er forbudt etter kl. 20:00 hele jaktperioden. 
 

3. KONTROLLKORT: 

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

Jaktkortet er ugyldig uten underskrift av kortutsteder og jeger både på kontrollkort og på 

denne jegerkontrakt, som er utstedt i to eksemplar, ett til jeger og ett til rettighetshaver. Ved 

felling skal kortet skjæres slik det er anført på kortet.  

 

4. LEGITIMASJON: 

Når oppsyn ber om det, skal jegerne vise fram gyldig legitimasjon. Jegerne skal også 

medbringe jegeravgiftskort, jegerkontrakt og våpenkort under utøvelse av jakt. 
 

5. JAKTOMRÅDE OG FELLESJAKTAVTALER:  

Bygdeallmenningens grunn i Knutshø villreinområde (jaktfelt 7). I tillegg kommer arealer 

som er gjort tilgjengelig gjennom jaktavtaler. Følgende jaktavtaler gjelder for 2021: 

1. Statskog. 

Omfatter følgende jaktfelt: Drivstuutmålinga 8, Kongsvollutmålinga 9A og 9B, Kongsvoll 10. 

og Hjerkinnutmålinga O/D 11. 

2. Gåvålia (Nathalie Holaker). Jaktfelt 30. 

3. Langvelldalen setereierlag. Jaktfelt 31. 

Jegere med kort fra disse rettighetshaverne kan felle sitt dyr hvor som helst innen det felles 

jaktområdet under hele jakta. Det er ikke krav om inngang fra eget felt. Merk at det er 

parkeringsforbud på strekningen Flåman – Bekkelegeret og Bekkelegervegen – Elgsjøelva. 

 

Overgang mellom jaktfelt i Tynset/Rennebu/Oppdal og Statskog:  

Det er gjensidig overgangsavtale mellom jaktfeltene i Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, 

O9a, O9b, O10 og O/D 11) og Tynset og Rennebu (T1, T4, T14, T20-27, R5a og R6) på 

følgende datoer: 30. aug., 31. aug., 1. sept., 2. sept., 6. sept., 7. sept., 8. sept., 9. sept., 13. sept. 

og 14. sept. Jaktfeltene i Folldal er ikke med på denne avtalen. Det kan ikke benyttes mer enn 

2 fellingstillatelser pr. jaktdag på denne overgangsavtalen. Det er ikke krav om inngang fra 

eget felt.  

 

Overgang i hele Knutshø villreinområde: 

Det er full overgang i hele Knutshø villreinområde på følgende datoer: 6.sept., 7.sept., 8.sept., 

9.sept., 13.sept. og 14. sept. 

Jegeren plikter å forholde seg til de bestemmelsene som står i jegerkontrakten for det området 

hun/han har overgang til. Se www.knutshorein.no. Det er ikke krav om inngang fra eget felt.   

 

http://www.knutshorein.no/
http://www.knutshorein.no/


   
 

                                                                                                                   

Valdkart er å få kjøpt på allmenningskontoret.  

 

 

6. INNSAMLING AV CWD- PRØVER OG GPS-HALSBÅND 

Alle felte villrein som er 1 år eller eldre skal testes for skrantesjuke. Det skal tas prøver av 

hjerne og bakre svelglymfeknuter. Jegere vil få prøvetakingsutstyr og instruks for uttak av 

hjerne og lymfeknuter. Prøvene sendes så i ferdigfrankert emballasje til Veterinærinstituttet 

for analyse. NB: Registrer prøven med merkelappnummer på hjorteviltregisteret.no før 

innsending. Simlejegere oppfordres til å felle dyr med GPS-halsbånd 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. 
 
 

7. KJEVEINNSAMLING OG VEIING. 

Som et ledd i hjorteviltovervåkningen skal underkjeve innleveres innen 5 dager etter 

jaktslutt (senest 20.09).  Merkelappen skal fylles ut med slaktevekt, fellingsdato mm. 

Kjevekasser er utplassert på Kongsvoll og utenfor allmenningskontoret. Kjever kan også 

leveres på allmenningskontoret. Den som ikke leverer kjeve kan bli utelatt fra jakt for en 

periode som allmenningsstyret bestemmer. Slaktet skal veies så nøyaktig som mulig 

(slaktevekt). Skuddskadet kjøtt skal også medregnes. Vekt er utplassert på følgende steder: 

Bom Orkelsjøvegen og under låvebrua på Kongsvoll.  
 

8. REAKSJON VED FELLING AV FEIL DYR I FORHOLD TIL KORTETS 

PÅLYDENDE. 
 

Tildelt 

 

Jegeren 

feller  

Kalv 

 

Simle/ungbukk (1,5 år) 

 

Voksen bukk (2,5 år og eldre) 

 

Kalv OK kr 1000 + kr 200 per kilo over 20 
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. 
 

9. SKADDE DYR. 

Skadde dyr skal avlives og kjøttet tas vare på (urdes ned). Jegeren kan ta dyret på kort dersom 

dette er i samsvar med jegers fellingstillatelse. Avlivet dyr som ikke tas på kort må ikke 

fjernes fra slakteplassen. Oppsynet skal varsles så fort som mulig. Vær nøye med å beskrive 

plassen og merk stedet godt. GPS-koordinater gjør stedet lettere å finne igjen. 
 

 

 

 

 

 

 



   
 

                                                                                                                   

10. INNLEVERING AV KORT. 

Kontrollkortet skal leveres OBA innen 5 dager etter jaktslutt (senest 20.09). Dette gjelder 

også for de som ikke har felt dyr. Almenningsstyret kan vedta forføyninger dersom tidsfristen 

ikke overholdes. NB! Husk å påføre slaktevekt og fellingsted på kortet før det leveres inn. 

I tillegg SKAL jeger registrere opplysninger om felt villrein og kontrollkort på 

www.hjorteviltregisteret.no. Også dersom det ikke felles dyr på løyvet. 
 

 

11. UNDERSKRIFT 

Betingelsene på jaktkort, jegerkontrakt og vedlegg er lest og godtatt. 

Jaktkortet er ugyldig uten underskrift fra jeger og rettighetshaver, både på kontrollkort og på 

denne jegerkontrakt. Kontrakten er utstedt i to eksemplar, hvorav jegeren skal ha ett og 

rettighetshaver ett. For jegere som deltar på jaktlag skal jaktlagskontrakt undertegnes. 

Brudd på denne kontrakten gir rettighetshaver rett til å nekte utsteding av jaktkort påfølgende 

tre (3) år. 

 

 

 

------------------------------     -------------------------------------      --------------------------------------                                           

Sted og dato                       For Oppdal Bygdealmenning              Jegers underskrift 
          

 

 

 

 

GRUNNEIERS TILLATELSE TIL Å DRIVE LISENS- OG KVOTEJAKT PÅ STORE 

ROVDYR 

 

Denne jegerkontrakten gjelder også som grunneiers tillatelse, innenfor Oppdal 

Bygdealmennings grenser, for jakt på jerv, bjørn, gaupe og ulv når myndighetene åpner for 

lisens- og kvotejakt på store rovdyr. Grunneiertillatelsen gjelder i lisens- eller 

kvotejaktperioden i jaktåret jegerkontrakten er utstedt. Det er egne krav og regler for å utøve 

lisens- eller kvotejakt på store rovdyr. Det er jegerens plikt å sette seg inn i disse. Informasjon 

om lisens- og kvotejakt finner du på https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/. 

 

 

 

 

http://www.hjorteviltregisteret.no/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/

