
 

 

 

             Villreinutvalget Reinheimen-Breheimen 
            
  

 

JEGERKONTRAKT MELLOM RETTIGHETSHAVERE OG JEGERE I 

REINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINOMRÅDE 2018 

 

Du får tilbud om villreinjakt…………………………………………………………………… 

 

i ______________________________________vald/omr) Korttype:____________________ 

 

GENERELT: For å nå målene for forvaltning av villreinstammen i Reinheimen-        

Breheimen har rettighetshaverne fastsatt regler for jakten. Det er derfor 

viktig at følgende orientering leses nøye av jegerne.  

Ved sin underskrift godtar jegeren vilkårene i jegerkontrakten og kontroll-

kortet, og vil kunne bli pålagt reaksjoner som gebyr, utestenging fra jakt 

eller politianmeldelse ved vesentlige brudd på bestemmelsene.  

Kontrollkortet er personlig, og kan ikke uten videre overføres til andre.  

Slakteplassen forlates ryddig – og nyttbart kjøtt tas med ut av terrenget. 

 

JAKTTID: Første jaktdag er mandag 20. august, siste jaktdag er fredag 14. sept. 

 Det er innført kvelds-/nattjaktforbud etter kl. 19.00. Overtredelse vil bli 

anmeldt av Villreinutvalget som brudd på privatrettslig avtale. 

 

INNLØSING Betalte kontrollkort kan ikke tilbakeleveres, unntatt ved sykdom der  

AV JAKTKORT: legeerklæring blir framvist. Slik tilbakelevering må likevel skje før 

 jaktstart, og senest 15. august. Overdragelse av kontrollkort kan bare 

 utføres av kortutsteder! 

 

TYPER AV Fritt   :    Alle kategorier dyr 

JAKTKORT: Bukk under 50 kg :    Bukk under 50 kg    

 Bukk under 40 kg/simle :    Bukk under 40 kg eller simle uansett vekt 

 Kalv   :    Kalv = 1/2 års gamle dyr  

 Kalv av begge kjønn kan felles i stedet for voksne dyr på alle korttyper.  

 

GEBYRER: Villreinutvalget kan ilegge gebyr for feilfelling i forhold til korttype: 

  

 Kjøttovervektgebyr på vektbegrensede kort, herunder kalvekort: 
 Første 5 kg overvekt   kr.100,-   pr. kg.  Ikke fradrag for 

 Neste 5 kg overvekt (6-10 kg)   "  150,-  pr. kg.   skjemt kjøtt p.g.a. 

 Neste 5 kg overvekt (11-15 kg)   "  200,-  pr. kg.   skuddskader på- 

 Overvekt over dette (over 15 kg)   "  250,-  pr. kg.   ført av jegeren selv 

 

 Felling av voksne dyr på kalvekort blir ilagt gebyr for kjøttovervekt regnet 

ut i fra en forventet kalvevekt på 22 kg.  

                               I tillegg til kjøttovervektsgebyr kommer gebyr for feilfelling: 

 Gebyr for felling av feil kategori dyr:   

 Felling av voksent dyr (over 1 år) på kalvekort Kr   1.000,-  

 (i tillegg kommer kjøttovervektsgebyr) 

 Felling av simle på ”Bukk< 50 kg   Kr   1.000,-  

 Gebyr for øvrige kontraktsbrudd: 
 For seint/ manglende innlevert kontrollkort/kjeve  Kr.    500,- 
 (Kortutsteder krever inn og beholder gebyret for sitt merarbeid med å få inn kort/kjeve) 



 

 

UTELUKKING Villreinutvalget kan utelukke søkere fra jakt i Reinheimen-Breheimen 

Villreinområde i følgende tilfeller:  

 

FRA JAKT: 1. Jegere som har rettskraftig dom eller har vedtatt forelegg/bot 

   for ulovlig jaktutøvelse mv.:   Utelukking min. 1 år 

 2.  Vektoverskridelse over 15 kg  ---- " ---- 1 - 2 år 

 3.  Brudd på kveldsjakt-/nattjaktforbud  ---- " ---- 1 - 2 år 

 4.  Manglende innsending av kjeve/kort  ---- " ---- 1 år 

 

POLITI- Tilfeller av inhuman og uforsvarlig jakt,  

ANMELDELSE: samt brudd på kontrollkortbestemmelser, vil bli rapportert politiet. 

 

JAKTOPPSYN: I tillegg til oppsyns- og kontrollvirksomhet, er oppsynet et informasjons og 

serviceorgan. Med bakgrunn i ønsker fra jegere og rettighetshavere 

JEGERINFO: vil ikke oppsynskorpset gi info om reinens tilhold. Infoside gir grovskalert 

info om flokkenes tilhold. Dette for å unngå konsentrasjon av jegere rundt 

villreinflokkene, med stresset og til dels inhuman jakt.   

 Det er forbudt å bruke jaktradio/sambandsutstyr under aktiv jaktutøvelse!                 

Oppsynet kan bruke foto/ videoutstyr for å dokumentere jaktutøvelse.  

 Vær obs. på offentlig pålegg om prøvetaking av CWD av felte voksne dyr.   

   

NØDVENDIGE Under jaktutøvelse og kjøttransport skal jegeren alltid ha kontrollkort, 

PAPIRER kvittert jegeravgiftskort/skyteprøvebevis, våpenkort og eventuell låne- 

UNDER JAKT: erklæring for hånden. Jeger plikter å fremlegge godkjent legitimasjon. 

Les info på kontrollkortet vedr. merking av kjøtt etter felling/transport. 

 

RETUR AV Kontrollkort og kjeve m/merkelapp skal returneres kortutsteder innen 

JAKTKORT 24. september. Kortet skal sendes inn selv om dyr ikke er felt. Kjeven 

OG KJEVE: skal ha hel kjevelengde, være rengjort og fri for kjøttrester, og den må  
 IKKE PAKKES INN I PLAST!   (Ureine kjever kan føre til utestengelse neste år.) 
 
ENDRET AVTALE OM DELVIS ÅPENT JAKTOMRÅDE I REINHEIMEN:  

Gjelder følgende tirsdag, onsdager og torsdager: 28-29-30. august og 4-5-6. september, i denne 

perioden er kort stemplet Fellesområdet Finndalen gyldig i både Skjåk- og Lesjaområder. Kort 

stemplet  Lesja-Reinheimen eller Skjåk Nordområde er i samme periode gyldige i Finndalsområdet. 

NB. Lesja og Skjåk har ikke slik gjensidige avtale. (Ikke «Skjåk-jegere» i Lesja – og omvendt)  

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten! NB! 
  

UNNTATT  FRA  ÅPENT JAKTOMRÅDE :  Områdene i Norddal, Stranda og Rauma. Åpent jakt-

område omfatter kommunene Vågå, Lom og de delene av Skjåk og Lesja som ligger øst for følgende grense: 

Tora elv fra Billingen gjennom Tordalen til Tverråe opp til Torsvatnet og østover langs Spongi til tjern 1553 

moh i Lesja. Videre en linje østover, over  Digerkampen, til nordenden av Søre Grønvatnet og videre nordøst 

langs Veslgrøna til Grøndalen. 

 

JAKTAVTALER/JAKTOMRÅDER: Kortutsteder gir utfyllende informasjon!     

 

UNDERSKRIFT  Jeg godtar det som står i denne kontrakten. Kontrakten er utstedt i 2 eks. 

som begge skal underskrives av rettighetshaver og jeger. Jeger skal returnere 1 eks. av 

kontrakten i underskrevet stand snarest.  Kontrollkort blir ikke utlevert før dette er i orden. 

 

______________________________________       _________________________________ 

Dato              Rettighetshaver                                    Dato            Jegers underskrift 
 

              Jegers navn gjentas med blokkbokstaver:……………………………………………..

         


