
Revidering av regelverk om elg-/hjortejakt – Innspill fra Fjellstyrene 
i Lierne 
 
Her kommer noen innspill fra oss i Lierne, i stikkordsform. Vi har gjort noen justeringer her 
lokalt i løpet av de siste årene som vi har gode erfaringer med. Vi ønsker å dele noen av disse 
erfaringene med dere og håper at dere synes noen av momentene er brukbare.  
 

Generelle bestemmelser 
I Lierne tilbyr vi to typer elgjakt: 4-årskontrakter og dagskort/jaktkort på elg. Vi ser at flere 
og flere fjellstyrer tilbyr dagskort/jaktkort etterhvert. Det kan derfor være lurt å vurdere slike 
bestemmelser snart.  
 
Her er eksempler på hvordan vi har vi gjort det (jeg har tatt skjermbilder og limt inn): 

 
 
 
Vi har også tilpasset Jaktlag og sammensetning:  
 

 
 



Vi har også noen avklaringer i forbindelse med levering av slakt til viltoppkjøpere: 
 

 

 
 
Vi har videre noen bestemmelser under Ved jaktslutt som avklarer forholdet mellom 4-
årskontrakter og dagskort/jaktkort: 
 



 
 
Ellers har vi stort sett samme bestemmelser somresten av fjellstyrene.  
 
 

Lokale bestemmelser 
For å forenkle så har vi innbakt de lokale bestemmelsene våre inn i de generelle 
bestemmelsene, og på den måten gjort to dokumenter og to regelsett til ett. Vi tror dette er 
bedre for jegeren.  
 
Men det er mulig vi må ha to regelsett på landsbasis for å holde det ryddig. 
 
 

Kontrakter 
Fjellstyrene i Lierne har elektroniske elgjaktkontrakter på interne sider på våre hjemmesider. 
Dette forenkler mye for jaktlaget. Alle jaktlagsmedlemmer kan logge seg inn og lese 
kontrakten og redigere sine personopplysninger. Elektroniske kontrakter anbefales! 
 
 

Tilleggskontrakt 
Det viktigste formålet med tilleggskontrakter må vel være å øke sannsynligheten for elgfall, 
dvs. øke fellingsprosenten og inntektene til fjellstyret. Vi har erfart at det å inngå 
tilleggskontrakter kan være svært utfordrende. For det første har vi i Lierne lange avstander, 
vi kan måtte kjøre opptil 10-15 mil t/r for å få underskrifter. For det andre kommer 
spørsmålene om tilleggskontrakter ofte på ugunstige tidspunkt (kvelder, tidlig morgen, 
helger, osv.). Og for det tredje haster det noen ganger. For å løse disse utfordringene, har vi 
inngått tilleggskontrakter på sms de siste fire–fem årene. Og det har fungert problemfritt. 
 
Jeg kan gi eksempler på noen situasjoner:  



 
Eksempel 1: Haster 
En jeger ringer fra skogen og forteller at hunden hans har los på en elg, men hunden og 
elgen har gått over på nabojaktfeltet (som er statsallmenning og administreres av fjellstyret). 
Jegeren spør om tillatelse til å gå inn på nabojaktfeltet og felle elgen. Problemet er at vi 
trenger en avtale med underskrifter først, noe som kan ta mange timer å få ordnet. Gjør vi 
derimot avtale på sms tar prosedyren 5 minutter. 
 
Eksempel 2: Ugunstig tidspunkt og lange avstander 
Det er fredag kveld kl 20.30. Et utenbygds jaktlag ringer og forteller at de har skutt en kalv og 
fylt fellingskvoten sin. (Fjellstyrene i Lierne har fast pris pr dyr på kalv og vi trenger ikke veie 
kalven. Jaktlaget veier selv og legger inn vekta på settogskutt.no). Hvis jaktlaget får 
tilleggsdyr blir de igjen og jakter lørdag og søndag. Hvis ikke, drar de heim i kveld, og 
jaktfeltet blir stående uten jegere over helga. I dette eksempelet er det mange uskutte dyr 
på reservekvotene og jaktlaget kan gjerne få to-tre ungdyr/kalver. Det er imidlertid 8 mil én 
vei fra meg til jaktlaget, dvs. 16 mil t/r. Oppdraget vil ta ca. 3 timer, og jeg vil ikke være 
hjemme før 23.30. En avtale på sms vil ta 5 minutter og vi sparer kjøreutgifter. 
 
I begge disse eksemplene vil en avtale på sms ta ca. 5 minutter, vi sparer både tid og 
kjøreutgifter, samtidig som sannsynligheten for økt fellingsprosent og økte inntekter til 
fjellstyret øker betraktelig.  
 
Fjellstyrene i Lierne ønsker derfor en vurdering en utvikling av kontrakter på sms.  
 
 

Reaksjonsliste 
Vi har ingen spesielle merknader. Lista virker fornuftig og god. 
 
 

Årsplan 
Fjellstyrene i Lierne synes årsplanen bruker for lang tid på forberedelser til jakta. Vi har hatt 
som mål å bli ferdig med alle forberedelser før ferien, dvs før 1. juli. Dette har vist seg å 
fungere utmerket.  
 
Vi har gjort følgende justeringer: 

• Vi har kortertet angrefristen (som i NFSs årsplan er 10. juni). Vi bruker å ringe rundt 
til de som har fått tildelt jaktfelt et par dager etter at treningsresultatene er 
offentliggjort. Jaktlagene bruker vanligvis å takke ja eller nei med en gang. Noen få 
trenger lenger tid, men sjelden mer enn 5 dager, og i slike tilfeller avtaler vi en 
svardato med jaktlaget (f.eks. de får tenke over helga).  

• Vi bruker å sende ut faktura på grunnavgifta så snart jaktlagene har takket ja (i fjor 
ble den siste fakturaen sendt ut 18. mai). Og til jaktlagene som allerede har 4-
årskontrakter fra før sender vi ut faktura på grunnavgifta før 15 mai. Alle fakturaer 
har 15 dagers betalingsfrist, og regnskapskontoret tar seg av evt. purringer, etter 
vanlige purrerutiner. 

• Vi har elektroniske elgjaktkontrakter på våre hjemmesider (interne sider). Vi bruker å 
gjøre kontraktene klare for jegerne før 15. mai, og så får jegerne signeringsfrist 25. 



juni. Fjellstyrene i Lierne bruker å signere kontraktene så snart jaktlaget har oppfylt 
alle krav. Ettersom kontraktene ligger på interne sider på våre hjemmesider, har vi 
full oversikt over alle kontrakter til enhver tid.  

 
Oppsummert så er vi ferdig med alle forberedelser før 1. juli. 
 
 
 


