JEGERKONTRAKT MELLOM RETTIGHETSHAVERE OG JEGERE I SNØHETTA
VILLREINOMRÅDE 2019.
Rettighetshaver:______________

Jaktfelt: __________________

Navn på jeger:________________

Merkelapp nr: ______________

Tildelt dyr:__________________

Villreinkort nr:______________

1.

JAKTTID
Jakttiden er fra og med 20. august til og med 15. september.

2.

MERKELAPP /VILLREINKORT
Merkelappen/villreinkortet er personlig og kan ikke overdras til andre uten samtykke fra
rettighetshaver. Merkelappen/villreinkortet skal underskrives før man reiser på jakt.
Merkelappen/villreinkortet skal fylles ut straks etter at dyret et felt, og før transporten av
dyret begynner.

3.

RAPPORTERING ETTER ENDT JAKT.
Det skal rapporteres på settogskutt.no fortløpende under jakta om det blir felt dyr, og
senest 5 dager etter endt jakttid.
OBS: Blir det ikke felt dyr, skal også dette rapporters på settogskutt.no
RAPPORTERINGSPLIKT

4.

LEGITIMASJON.
Jegerne skal ha med seg legitimasjon, jegeravgiftskort, jegerkontrakt og våpenkort ved
utøvelse av jakt.

5.

JAKTFELT OG FELLESJAKTAVTALER.
Jaktfelt er oppgitt i jegeravtalen, og skal fylles ut på merkelappen/villreinkortet.
Fellesjaktavtaler og grenseovergangsavtaler framgår av vedlegg til merkelappen.

6.

FELLING AV DYR
Det skal felles slikt dyr som er spesifisert i jegerkontrakten. Felles det annen type dyr enn
det som er oppgitt på jegerkontrakten/merkelappen/villreinkortet, vil det medføre følgende
avgifter og reaksjonsformer:
Jegeren skyter
Kalv
Tildelt dyr
Kalv

Ok

Simle/ungdyr

Simle/ungdyr

Kluftbukk

Stor bukk

1500kr +200 kr /kg for
alle kg over 25 kg

8500 kr + 200 kr for alle kg over 25
kg. Dyret inndras.

Ok

1000 kr + 200 kr/kg
for alle kg over 25
kg
Ok

1000 kr +200 kr/kg for
alle kg over 50 kg

6000 kr + 200 kr for alle kg over 50
kg. Dyret inndras.

Kluftbukk

Ok

Ok

Ok

Fritt dyr

Ok

Ok

Ok

For overskytende tagger:
kr 1000; 2: kr 2000; 3: kr 4000;
4: kr 6000; 5 eller flere: kr 10000.
Ok

1:

Avgifter og verdi av inndratte dyr går til Snøhetta Villreinutvalg, bankkonto 4035 17 78174



KLØFTBUKK
Kløftbukk er en bukk med inntil 2 tagger i krona på hver gevirstang.
Tagger under 5 cm skal ikke regnes med. Det er tillatt å felle simle/ungdyr på kluftbukkkort, men jegerne henstilles om å unngå dette.

7.

CWD PRØVETAKING OG VEIING AV DYR
Alle felte dyr eldre en kalv skal det tas CWD prøve av og sendes inn. Prøvetakingsutstyr blir
utlevert sammen med merkelappen/villreinkortet, med ferdig frankerte konvolutter.
Alle dyr skal veies ved angitte veiestasjoner eller på egen vekt.

8.

MERKELAPPEN OG UNDERKJEVE
Merkelappen skal leveres sammen med underkjeven senest 5 dager etter at jakttida er ute.
Husk rapportering på settogskutt.no
Unnlatelse av levering av merkelapp/villreinkort og kjeve kan føre til utelukkelse fra jakt i ett
år fra det året en har mulighet for å få jakt igjen. Dette er gjeldende for hele Snøhetta
villreinfelt.
Ved kjeveinnsamling skal disse leveres/sendes til nærmere angitt sted innen 24. september.

9.

JAKTUTØVELSE
All jakt skal foregå humant og i h.t. bestemmelsene i Lov om viltet, med forskrifter, Lov om
skytevåpen og ammunisjon, Lov om dyrevern m.v. Jegere plikter å ta med seg sitt eget avfall
ned fra fjellet.
Bruk av drone er forbudt!
* Det henstilles til om å ikke bruke jaktradio under aktiv jaktutøvelse.

10. Bruk av indre felles jaktområde før 27.8 (kun øst)
Det indre felles jaktområdet åpner ikke før 27.8. det vil si at jegere må jakte innenfor sine
representative kommunegrenser.
11. REAKSJONSBESTEMMELSER
Rettighetshaver kan også nekte å skrive ut kontrollkort til den som de 3 siste årene
rettskraftig er dømt til straff, eller har vedtatt forelegg om straff for brudd på offentlige
lover eller forskrifter om jakt.
12. UNDERSKRIFT
Jeg godtar det som står i denne kontrakten.
Kontrakten er utstedt i 2 eksemplarer, et til rettighetshaver og et til jeger. Merkelapp vil
ikke bli utlevert av rettighetshaver før rettighetshaver har mottatt sitt eksemplar av
kontrakten, samt kopi av betalt jegeravgift og bestått skyteprøve.

_____________________________
Dato
Rettighetshaver

Dato

Jeger

 Det oppfordres til å skyte dyr med GPS sender da det er ingen sendere
som fungerer lengre.

