
Namsskogan fjellstyre reviderte sine bestemmelser i 2017, legger de ved. Det skulle vi kanskje ikke ha 
gjort når jeg nå ser at det egentlig er en felles prosess…? 
 
Vi ønsket å forenkle ved å slå sammen de generelle bestemmelsene og de lokale bestemmelsene. 
Det er mange regler og vi mente det ville bli enklere for jegeren å ha ett dokument å forholde seg til.  
For jegeren spiller det vel heller ikke så stor rolle om det er "generelle" eller "lokale" regler. 
 
Reaksjonsbestemmelsene er ett eget dokument. 
 
De siste punktene under bestemmelsenes pkt 6 er lokale bestemmelser. 
Jeg mener å huske at vi ikke gjorde noen nevneverdige endringer i de generelle bestemmelsene. 
 
Enkelte punkter der kan gjerne diskuteres:  
 

3a) Jaktlag som jakter med 2- eller 4-årskontrakter må bestå av minst 4 jegere med gevær. 
 

Kommentar: 
Vi opplever at enkelte jaktlag har jegere på kontrakt, men at de ikke bestandig er med ut i 

felt.  F.eks kan det hende at den ene jegeren er på jobb i et par dager i løpet av jakta og at de da 
jakter bare 2 eller 3 jegere. 

Hvordan praktiseres dette hos andre fjellstyrer? Er dette kontraktsbrudd? 
 

3 c)  Jaktlag er å betrakte som innenbygds dersom flere enn halvparten av jaktlagets 
medlemmer, inkl. jaktleder, er bosatt i kommunen der jaktfeltet ligger,  
 
                Kommentar: 
                Består elgjaktlaget av 4 jegere må 3 av 4 være innenbygds om fjellovens tekst skal være 
innfridd. Burde holde med 2 innenbygds av 4 jegere tilsammen?  
 

3 d) En jeger kan kun oppføres på og delta fast på ett jaktlag med flerårskontrakt. 
 

Kommentar: 
Denne bestemmelsen er vanskelig å håndtere i praksis. Står man i en kontrakt som er tildelt 
ett eller flere år tidligere, fanger ikke databasen opp dette under trekking av nye jaktlag på 
ledige jaktfelt. Vi mener det er viktig å ikke forskjellsbehandle innenbygds og utenbygds i slike 
tilfeller. Vi mener alle kan søke på andre jaktperioder enn de man er i kontrakt på, selv om 
man er i kontrakt fra før. Det vil si at om man er i kontrakt 1. perioden, så er det ikke noe i 
veien for å søke på et annet jaktfelt som er ledig i 2. eller 3. perioden etc. Forutsetningen er at 
man ikke er avgjørende for at laget fyller kravene i forhold til antall og innenbygdsandel. 
Ønsker man å jakte på to ulike jaktlag i samme periode, kan man søke om å bli tilleggsjeger 
på det ene jaktlaget å få godkjenning for det under forutsetning av at man ikke har vært 
avgjørende for å fylle kravet til antall jegere/andel innenbygdsjegere i det laget man forlater. 
Bestemmelsene her bør vurderes slik at de er gjennomførbare å håndtere/kontrollere i 
praksis. 

 
                 

3 e) Søknad om endringer i jaktlagets sammensetning, etter at jaktlaget er tildelt jaktfelt, skal 
skje skriftlig til fjellstyret.  

 
Kommentar: 



Skal denne bestemmelsen fungere burde det vært en frist for å komme med søknaden. Hos 
oss praktiseres dette muntlig uten at fjellstyret involveres. Fjellstyret har delegert ansvar til daglig 
leder. 

Bestemmelsen bør ses i sammenheng med pkt 3 g. Fint om det vurderes om "første jaktuke" 
er nødvendig å ha med. 
 

6 a) Oppgjør for felte dyr skal som hovedregel skje ved at dyrene veies. Alle felte dyr skal 
kontrolleres/veies av Fjelloppsyn/kontaktperson. 

 
Kommentar 
Er ikke disse to setningene motsigende? Forslag om å stryke andre setning. Flere og flere 
leverer dyrene direkte til viltmottak. Muligheten for egenveiing bør inn, men at det kan bli 
foretatt kontrollveiing. Ved kontrollveiing plikter jeger å kunne forevise dyrets hode for 
bestemmelse av alder og kjønn. 
 
 
7 e) Når jakta er avsluttet skal Sett-Elg rapporteres på www.settogskutt.no . Kjever av alle 

dyr, samt kjønnsorgan fra alle hanndyr (også kalv), skal innleveres så fort som mulig, dog senest 5 
dager etter at jakta er avsluttet.  

 
Kommentar: 
Her har vi endret den opprinnelige bestemmelsen og også lagt inn en lokal bestemmelse om 

innsamling av kjever og kjønnsorgan. 
 
7 g) Etter endt jakt vil fjellstyret kunngjøre rapport/statistikk om resultatet innen 

valdet/kommunen og aktuell region.  
 
Kommentar: 
Denne foreslås strykes. All statistikk er tilgjengelig i Hjorteviltregisteret. Det behøver det ikke 

stå noe om i bestemmelsene. 
 

 
Vennlig hilsen 
NAMSSKOGAN FJELLSTYRE 

http://www.settogskutt.no/

