REGLER FOR TILDELING AV JAKT OG
SAMMENSETNING AV JAKTLAG FOR
ELG- OG HJORTEJAKT
INNSETMERKET – GISINGERBEKKEN UTMARKSLAG
1. Medlemmer
Hjemmelshavere til eiendommer innen utmarkslagets yttergrenser er medlemmer i utmarkslaget, så
lenge eiendommene oppfyller kravene for medlemskap angitt i utmarkslagets vedtekter.
Medlemslisten skal ajourføres årlig. Om et jaktlag eller en enkeltjeger kjenner til at endringer i
eierskap har funnet sted uten å være registret hos utmarkslaget, plikter de/den å opplyse om dette
ved levering av jaktsøknad.

2. Jaktrett
Alle medlemmer i utmarkslaget har én jaktrett.
Ingen medlemmer kan benytte mer enn én jaktrett, og en jaktrett kan ikke benyttes av mer enn én
person. Dette gjelder både i de tilfeller hvor flere er hjemmelshavere til samme eiendom, noen har
flere eiendommer med ulike gards- og bruksnummer, eller som fullmektig til et medlem. Likevel kan
ulike personer benytte samme jaktrett til forskjellige typer jakt innenfor det samme året, både som
hjemmelshavere og som fullmektig.
Som medlem regnes også medlemmets samboer/ektefelle, foreldre, barn, stebarn, barnebarn og
svigerbarn, og disse kan benytte medlemmets jaktrett som sin egen, så fremt samme jaktrett kun
benyttes på én søknad pr. type jakt/periode pr. år. En jeger kan ikke være oppført på flere jaktlag på
samme type jakt/periode, uavhengig av om jaktretten kun brukes på den ene søknaden.
Styret kan før tildeling av jakt kreve skriftlig fullmakt fra medlemmet om andre enn medlemmet selv
benytter jaktretten.

3. Tildeling av jakt
Tildeling av jakt utføres av styret etter ansiennitetsprinsippet.
For beregning av ansiennitet legges den jegeren/jaktretten på jaktsøknaden som sist var tildelt
samme type jakt/periode i utmarkslaget til grunn for hele jaktlaget. Lavest årstall gir best ansiennitet.
Samme prinsippet legges til grunn ved tildeling av enkeltmannsjakt på rådyr. Ved lik ansiennitet
avgjøres tildelingen ved loddtrekning.
Det skal skriftlig søkes om jakt innen fastsatt frist, og det skal brukes et eget søknadsskjema som er
utarbeidet av utmarkslaget. Søknader som ikke er levert innen fristen, inneholder uriktige
opplysninger eller ikke er skrevet på utmarkslagets søknadsskjema, kan uten nærmere begrunnelse
forkastes av styret. Det presiseres at søkere selv er ansvarlige for å sette seg inn i utmarkslagets til
enhver tid gjeldende vedtekter og tildelingsregler, og eventuelle overordnede regler fra
bestandsplanområdet utmarkslaget er en del av.
For lagsjakt på elg og hjort skal et jaktlag bestå av minimum 6 deltakere som er medlem av
utmarkslaget eller benytter en jaktrett som fullmektig (ref. pkt. 2). Utover disse kan ikke-medlemmer
av utmarkslaget også påføres søknaden, men samtlige deltakere på jaktlaget legges til grunn for
beregning av ansiennitet.
I tilfelle jaktlag søker om lagsjakt uten å kvalifisere til kravet om antall medlemmer av utmarkslaget,
prioriteres de etter antall slike medlemmer jaktlaget består av, og kan tildeles eventuelle ledige
jaktfelt så lenge de oppfyller minstekravet til 6 deltakere på et jaktlag. Har flere slike jaktlag likt antall
utmarkslagsmedlemmer, legges ansiennitet til grunn for fordelingen dem imellom.
De overstående prinsippene legges også til grunn for tildeling av jakt til enkeltjegere.
I klartekst har medlemmer av utmarkslaget fortrinnsrett til jakt.
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På søknaden skal det være oppnevnt en jaktleder som er ansvarlig for at gjeldende lover og regler
blir fulgt, og som skal fungere som kontaktperson mellom utmarkslaget og jaktlaget. Utmarkslaget
står for tildeling av kvoter, fastsettelse av jaktregler og sanksjoner, utstedelse og signering av
jaktkontrakt, kontroll av dokumentasjon for treningsskyting, bestått storviltprøve, betalt jegeravgift,
godkjent ettersøksekvipasje osv.
Bestandsplanområdet som utmarkslaget er en del av, kan ha utvidede regler for jakt og tildeling av
jakt, eller ha tildelt sanksjoner ovenfor jaktlag eller enkeltjegere som utmarkslaget må etterkomme.

4. Jaktfelt
Det kan gis anledning til å prioritere ønsket jaktfelt. I de tilfeller vil det jaktlaget med best ansiennitet
tildeles sitt ønske først. Ved lik ansiennitet vil utmarkslaget strekke seg så langt som mulig for å
fordele etter ønsket prioritering. Er ikke det mulig, tildeles feltene ved loddtrekning. Ved tildeling av
jaktfelt prioriteres jaktlag som oppfyller kravet til antall medlemmer før jaktlag som ikke oppfyller
dette kravet (ref. pkt. 3). De samme prinsippene legges til grunn ved enkeltmannsjakt på rådyr.
Medlemmer av utmarkslaget søker på lik linje på alle jaktfelt.
Utmarkslaget inndeles (veiledende) i 3 jaktfelt:
Felt 1: Innsetmerket – Rånåsæterbekken
Felt 2: Rånåsæterbekken – Gorsetsæterveien/Langfallsbekken
Felt 3: Gorsetsæterveien/Langfallsbekken – Gisingerbekken
Ved enighet mellom jaktlagene kan både samarbeid og overganger mellom jaktfeltene skje, men det
må avklares med oppsynet i utmarkslaget på forhånd.

5. Jaktperioder
Råbukkjakt:
Elg- og hjortejakt:
Rådyrjakt*:
Småviltjakt:

10.08 – 31.08
01.09 – 23.12 (elg fra 25.09)
25.09 – 23.12
10.09 – 24.09 og 10.10 – 23.12

Enkeltmannsjakt.
Lagsjakt.
Enkeltmannsjakt.
Enkeltmannsjakt.

Frem til 01.11 tillates småviltjakt kun mandag – torsdag.
Det oppfordres til at alle jegere i terrenget tilpasser seg andre jegere og jaktlag best mulig. Det
oppfordres til best mulig kommunikasjon og eventuelt samarbeid mellom de ulike aktørene for å
unngå uheldige situasjoner, og for å ivareta best mulig sikkerhet.
* I en prøveperiode vil førstegangsjegere (med og uten jaktrett) prioriteres ved tildeling av rådyrjakt.

6. Utfyllende bestemmelser om lagsjakt
Det er tillatt for et jaktlag eller en rådyrjeger å ha med inntil 2 jegere med eget våpen uten at disse
står oppført på søknaden eller har jaktrett i utmarkslaget. En slik jeger kan ikke jakte alene i jaktfeltet
uten at noen av jaktlagets ordinære medlemmer eller rådyrjegeren selv også samtidig deltar.
Samboer/ektefelle, foreldre, barn, stebarn, barnebarn og svigerbarn til et medlem av et jaktlag kan
uansett delta med eget våpen uten å stå oppført på søknaden. Disse kan også jakte alene, men kun
etter avtale med jaktleder.
Jaktleder plikter før jakten starter å melde inn alle jegere beskrevet under pkt. 6, samt å oversende
dokumentasjon for bestått storviltprøve og betalt jegeravgift for disse, til oppsynet i utmarkslaget.
Nødvendig dokumentasjon må i tillegg kunne fremvises ved en kontroll.

7. Revidering
Utmarkslagets tildelingsregler for jakt og sammensetning av jaktlag skal gjennomgås og eventuelt
revideres av årsmøtet hvert andre år, eller tidligere om styret eller enkeltmedlemmer krever det.

Sist oppdatert: 31.03.2022
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