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Elgjakt 2020 - 2022 utlysing  
 

Generelt  

 Alle jaktfelt lyses ut for tre år. 2020-2021-2022 
 Fjellsjøen/Veståsen er med i bestandsplansamarbeid i Jevnaker Elgforvaltning Øst og jaktlagene 

forplikter seg til å følge målsetninger og retningslinjer gitt i bestandsplansamarbeidet.  
 Kampen og Harestulia er med i bestandsplansamarbeid i Øvre Romerike elgregion og jaktlagene 

forplikter seg til å følge målsetninger og retningslinjer gitt i bestandsplansamarbeidet.  
 Bestandsplanenes mål er å stabilisere stammen med et godt genetisk grunnlag med videre mål 

om en moderat økning av stammen. Herunder ligger målsetning om å ta ut små dyr og spare 
store produktive kuer og store okser.  

 For jaktfeltene har bestandsplanene følgende fordeling i uttaket: 30 % kalv, 30 % ku/kvige og 40 
% okse/piggokse. Okser fra og med 7 til og med 11 tagger fredes.  

 Antall dyr og fordeling på kjønn og alder kan endres fra år til år.   
 Felte dyr og stedsanvisning meldes snarest mulig etter fall på SMS/telefon til jaktoppsyn.  
 Jaktlag forplikter seg til å følge tildelinger og ta evt. tilleggsdyr.  

 

Kvoter 2020 - 2022:  

Fellingskvoter tildeles årlig, og antall tildelte dyr de enkelte år kan avvike fra år til annet eller i forhold 
til planverk.  

 

Samarbeid: 

Lunner Almenning vil samarbeide med Lunner Grunneierlag slik at flest mulige jegere får anledning til 
å jakte og at de forskjellige jaktfeltene rulleres hensiktsmessig mellom jaktlagene. 

 

Jakttid  

Grunneiere ønsker å følge jakttidene anbefalt av storvaldene. I 2019 var jakttidsstart satt til 5/10. 
Jakt-slutt kan variere med siste helg i oktober til første helg november.  
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Pris elgjakt Lunner Almenning: 

 Grunnavgift kr 4000 pr dyr.  
 Felte dyr over 150 kg kr 85,- pr kg, grunnavgift refunderes.  
 Felte dyr til og med 150 kg kr 75,- pr kg, grunnavgift refunderes. 
 Hjort kr 75,- pr kg.  
 Merverdiavgift beregnes ikke på jakt i allmenning.  

 

 

Regler og avgrensinger 
Feilskyting  

 Ved grov feilskyting refunderes ikke grunnavgiften. 

 

Skadeskyting/Ettersøk  

 Alle jegere vil kunne komme i en situasjon med skadeskyting.  
 Det forutsettes at jaktlag følger de anvisninger lovverket setter til ettersøk og melding om skadet 

vilt.  
 Grunneiers representant skal alltid ha melding samme dag om mulig skadeskyting.  

 

Tamdyr - Sauereine bikkjer  

 Jaktlaga må være forberedt på at tamdyr kan forekomme i terrenget. Vi ber om forståelse for 
dette selv om det forutsettes at alle tamdyr skal være sanket inn før første jaktdag.  

 Det kreves sauerenhetsbevis for alle hunder som skal benyttes under jakt.  
 Trening av jakthunder på allmenningens/grunneierlagets områder før jakta er ikke tillatt! 

 

Hjortejakt  

 Under elgjakta vil alle elgjaktlag kunne felle hjort i sine jaktfelt.  
 Vi ber videre om at observasjoner av hjort registreres på hjorteviltregisteret.  

 

Jaktlag og søknadsfrist  

 Rettene settes bort etter loddtrekning mellom interesserte lag.  
 Jaktfeltene skal rullere mellom lag over tid. Lag som har hatt jakt i et jaktfelt siste periode deltar 

ikke i første trekning. 
 Jaktlag skal bestå av inntil 10 jegere. 
 I jaktlaget skal minst halvparten av laget være innenbygds-boende i Lunner Kommune. 
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 Ungdom i opplæring oppfordres til å delta i elgjakt og er å anse som frie gjestejegere i laget. 
Deltakelse skal likevel gjøres kjent for jaktoppsynet.. 

 Søknad på vedlagte skjema, til Lunner Almenning innen 31 mai. De ønskede jaktfelt prioriteres i 
nummerert rekkefølge.  

 Attest for godkjent ettersøkshund (jf. forskrift om jakt mv § 23 og 26) eller underskrevet avtale 
om tilgang på ekvipasje for ettersøk må vedlegges søknaden. Mangelfulle søknader forkastes.  

 Treknings-resultat vil foreligge fredag 18 juni etter kl. 15. 
 Egen kontrakt skrives og signeres av hvert jaktlag  

 

Sett elg - skjema  

Statistikk med utgangspunkt i sett elg data er meget viktig grunnlag i elgforvaltningen.  

Det er derfor viktig at rapportering av skjema skjer samvittighetsfullt og så korrekt som mulig.  

Rapportering skal utføres hver kveld som del av oppsummeringen av dagens jakt på 
hjorteviltregisteret. Jaktleder bør disponere egen e-postadresse.  

Sett-elg-rapportering samt rapportering av vekt skal være ferdig rapportert senest 5 dager etter 
avsluttet jakt. 

Det forutsettes at det jaktes sammenhengende med fullt lag fra første jaktdag. Det aksepteres 
jaktpauser litt ut i jakta for å gi terreng og dyr ro. Jaktleder har et spesielt ansvar for at regelverket 
blir fulgt.  

 

Brudd på føringer og regler kan medføre utestengelse av enkeltpersoner eller hele lag.  

Alle jegere må ha gyldig vegbillett plassert lett synlig i evt. bil. Nøkler/vegbillett for jaktlagene er 
inkludert i jakta. 

Det legges opp til årlig førjakts-møte med jaktlagsledere. 

 

Med vennlig hilsen, 

Lunner Almenning 

Amund Wøien 

Skog- og utmarksforvalter 

95 10 55 65   ||   amund@la.no  


