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Ertvågsøya viltforvaltningslag     Tildelingsbrev versjon 3 

v/Styret  

 

 

Til  

Jaktfeltlederne         

 

 

 

Fellingstillatelser for Hjort, Rådyr og Elg - høsten 2022.  
 

Dette følgebrevet sendes pr. mail til alle medlemmene vi har email adresse til.  

Jaktfeltlederne må videresende materiale til folk i jaktfeltet som ikke får det på mail - og til eventuelle 

leiejegere. Informasjonen blir også linka til facebook-sida vår og ligger på Evilt.net under fanen 

Tildeling 

 

Praksis i styret ved tildeling: 

Fra 2018  og frem til i dag har ikke fokus i styret vært å få  matematiske fordeling på desimalnivå, men 

praktisk tilnærming for å nå mål i bestandsplan. Styret ser at for å klare den ekstremt høye felling av 

hjort samt at det er så store forskjeller på dyretetthet, jaktfelt og grunneiere at det er behov for 

individuelle tilpasninger. 

 

Vi har et regnearket (Excel-dokumentet) som er et verktøy for å hjelpe oss å gruppere feltene og om 

et felt blir flyttet fra B til A eller visa versa så har Excel automatisk endret de andre feltene rimelig greit. 

Så kommer styrets vurdering - etter at antall dyr til fordeling, grupper og kategorier er fordelt så skal 

styret ta stilling til avskyting (fellingsprosent) de siste årene, beiteskader, data fra hjorteviltregisteret, 

innspill fra grunneierne og vår lokalkunnskap. Detter da vi går til fanen «Tildelt litt justert» i Excel- 

dokumentet vårt og tilpasser tildelingen til det styret mener er riktig. 

 

Styret Evilt har fått flere klager på prinsippene tildelingen utøves på, og vil ta dette opp som en egen 

sak i årsmøte 2023. Ved årets tildeling endres ikke prinsippene/praksis ved tildeling. 

 

Styret har på oppfordring fra årsmøtet 2022 laget et første utkast til en «Prosedyre retningslinjer 

tildeling Evilt» som ligger på vår hjemmeside under https://www.evilt.net/43335197 Dette er så 

langt et levende dokument som på ingen måte er fasit. Styret har i lys av de siste tids innspill sett at 

den må være mye mer detaljert samt at prinsippene for hvordan tildele blir beskrevet på en god måte. 

De neste månedene vil vi jobbe for å få et best mulig komplett dokument som så skal sendes ut til 

medlemmene på høring for så å få vedtatt en endelig og god prosedyren i årsmøte 2023.  

 

 

Ordinær tildeling 2022. 

Årsmøtet den 27 mai 2021 bestemte at vi i bestandsplans-perioden skal skyte 1166 dyr. Den nye 

bestandsplan legger opp til at vi i 2022 skal skyte 400 dyr. Vi søker Aure kommune om å overføre 

10% av 2021 tildeling (50 dyr)  og kan da skyte 450 dyr i 2022. Vår søknad om å overføre 50 dyr fra 

2021 til 2022 ble behandlet i KOMUT 8 juni 2022. Overføringen av 50 dyr ble godkjent. 

 

 

Ekstra tildeling 2022. 
 

I KOMUT møte den 8 juni kom det et  tilleggsforslag fra Aure Høyre om også å overføre 100 dyr fra 

2023 til 2022 som ble enstemmig vedtatt i utvalget. Vedtaket forutsetter at minsteareal blir endret 

https://www.evilt.net/43335197
https://www.evilt.net/43335197
http://www.evilt.net/43335178
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ihht. Faun anbefaling på 300 dekar per dyr og at 50% regelen kan benyttes (150 dekar per dyr). 

Endres minsteareal-forskrift kan Evilt vår/sommer 2023 sende inn en revidert bestandsplan med 

søknad der vi i siste året i bestandsplan får tildelt for eksempel 400 dyr (Årsmøte 2023 skal 

bestemme) 

 

Styret i Evilt har vurdert oppfordringen fra KOMUT og kommet til at det er riktig å tildele de ekstra 

dyrene i 2022. Mål i bestandsplan, vårtellinger samt medlemmenes tilbakemelding om en for stor 

hjortestamme med de utfordringene det medfører, gir styret handlingsrom til å tilrettelegge for en 

avskytning på 550 dyr høst 2022. Styret har derfor valgt å tildele 624 dyr for at vi på best mulig måte 

skal kunne greie en felling på 80% som er krav i bestandsplan. 

 

 

En så ekstraordinær stor avskyting vil kreve ekstra organisering / koordinering fra rettighetshaverne. 

Det er mye som skal klaffe for at vi skal greie å nå årets mål og oppfordrer derfor alle til å ta de 

nødvendige grep for at kvoten fylles på det enkelte jaktfelt. 

 

 
 

https://doccdn.simplesite.com/d/78/0f/286823007972691832/d4eb989e-cc88-43c5-bf09-6bc80b6a9972/Faun%2Brapport%2BR08-2022%2BBestandsvurdering%2Bav%2Bhjort%2Bog%2Belg%2Bi%2BAure.pdf
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I forrige bestandsplanperiode var planen vi skulle skyte ned stammen til et betydelig lavere nivå. 

Dette har vi ikke greid om vi ser på vårtellingene som er veldig stabil høy de siste tre år og med en 

topp i 2022 med 692 telte dyr. 

 

Det enkelte jaktfelt og den enkelte grunneier har et særskilt ansvar for at jakta utøves/organiseres 

slik at kvotene fylles og att i de områdene med mye hjort gis mulighet til å søke om ekstradyr.  

Det presiseres at jaktfelt med flere grunneiere har mulighet til å innføre særskilte interne regler som 

differensiering, fellesjakt etter en viss dato, etc. så lenge det utføres etter de interne reglene 

jaktfeltet for øvrig er innrettet etter.  

 

Vi er også i år restriktive med å tildele bukk. Dette for at vi ønsker å videreføre den gode trenden med 

mer og større bukk i vårt vald. Vi ser en økende mengde bukk, men mange er fortsatt unge, 5, 6 og 7 

år, og vi trenger at mange får leve til de blir returbukker +12 år. Oppfordrer alle rettighetseiere til å 

lese ER DET GALT Å SKYTE MYE BUKK? Av JOHAN TRYGVE SOLHEIM, NORSK HJORTESENTER 

 

NB! Oppfordrer alle til å starte med å skyte kalv og ungdyr så tidlig i jakta som mulig for å nå 

målsetningen i tildelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige ordninger: 

 
1. Det kan skytes spissbukk i stedet for eldre handyr.  

2. Det kan skytes kolle og kalv isteden for spissbukk og eldre bukk 

3. Det er anledning til å skyte kalv istedenfor tildelt kolle, spissbukk og voksent hanndyr. 
 

4. Vi fortsetter med skrapdyrordningen. Følgende dyr regnes som skrapdyr:  

A. Kalv på 18 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september til og med 1 oktober. 20 kg fra 1 

oktober. 

B. 1,5-års hunndyr på 38 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.  

C. Spissbukk på 40 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.  

D. Eldre kolle på 48 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.  

E. Eldre bukk på 55 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september til og med15 oktober.  

 
Skrapdyr trekkes ikke av kvoten, men skal meldes på settogskutt.no som andre dyr. Styret kan 

om de finner det nødvendig begrense antallet skrapdyr som tas ut ved å sette sluttstrek for 

skrapdyr underveis i jakta. Dyrene skal slaktet på riktig måte. Hvis det er skjært bort kjøtt etter 

skuddsår eller lignende skal det legges til et skjønnsmessig tillegg på vekta. Skrapdyr skal fysisk 

kontroll-veies hjemme hos Helge Engdal eller han kan drar ut til grunneier for kontroll (mot en 

kompensasjon for kjøring/tid). Grunneier får skrapdyrskjema utskrevet som dokumentasjon. 

Koster kr 200,- pr dyr å få godkjent et skrapdyr. Helge kan kontaktes på tlf: 71645204, eller mobil 

454 62 844.  
 

http://www.evilt.net/43335169
https://www.hjortevilt.no/er-det-galt-a-skyte-mye-bukk/?fbclid=IwAR1AEJnXobC3fFWUIpae7NAHu3IaFs_0UQfVXpU9wTzkQe6SL098d_qdc-U
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5. Det enkelte jaktfelt gis anledning til å søke om 2 dyr (kolle/kalv) etter å ha skutt tildelt kvote. 

Samme jaktfelt kan søke flere ganger, men vi har en pool på max 25 dyr og tildeler kolle og kalv til 

denne poolen er brukt opp. Samme reglene som før. Første jaktfelt til mølla. Leder for det enkelte 

jaktfelt sender sms til leder styret i Evilt og ber om 2 dyr (kalv og kolle)  En forutsetning for å få 

tildelt ekstradyr er at alle registreringer  i  hjorteviltregistret er oppdatert.  

 

6. Melding om felte dyr.                                                                                   

Vi skal bruke hjorteviltregistret for alle jakt-registreringer. Her skal den enkelte jeger logge seg 

på med jegernummer og fødselsdato og registrere sett og skutte dyr. Om det jaktes og det ikke er 

sett dyr så skal også det registreres. Skal som før registreres samme døgn som det jaktes.  

 

Jaktfeltledere har et overordnet ansvar for å sikre at data fra jaktfeltet føres riktig.  

E-vilt skal bruke antall skutte dyr registrert her som grunnlag for fellingsavgifter.  

Kommunen gjennom sitt interkommunalt arbeid skal bruke dataene til overordna plan. 

 

7 Fellingsavgift for jakta 2022:  

Voksen elg kr  580,-   Voksen hjort kr  450,-  

Elgkalv kr  290,-    Hjortekalv kr  225,-  

 

8 Ettersøk:  

Pliktig rapportering av ettersøk eller bruk av lys under ettersøk etter påskutt hjortevilt skal 

rapporteres til kommunens vilttelefon, 47905063 med en kort SMS (melding). 

Opplysninger som skal fremkomme av melding er: vald- og jaktfelt nr. jaktleders navn, 

klokkeslett for på-skyting og om det brukes kunstig lys. Vi registrerer fallvilt (på-skutte dyr) som 

ble funnet død i terrenget uten at det er registrert ettersøk! Oppfordrer alle jegere til å bruke de 

gode ordningene vi har med ettersøk. Bedre med et ettersøk for mye en ett for lite! Se 

informasjon om ettersøk på vår hjemmeside 

 

9 Jakttider:  

Elg: Fra og med 25.09 til og med 23.12. NB! Følger ikke hjortejakta  

Hjort: Fra og med 01.09 til og med 23.12.  

Rådyr: Fra og med 25.09 til og med 23.12. NB! Følger ikke hjortejakta 

Rådyrbukk: Fra og med 10.08 til og med 23.12.  

 

 

10 Tildeling hjort 2022: 

 

https://settogskutt.no/
http://www.evilt.net/43335182
http://www.evilt.net/43335182


         Foldfjorden 13 juni 2022 

  

Page 5 of 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

11 Tildeling Elg 2022:  

Vi kan skyte totalt 1 voksen elgokse (1 ½ år og eldre) og 2 elgkalver (1/2 år) på Ertvågsøya i år. 

Alle jaktfelt kan jakte på disse dyrene. Det er først til mølla som gjelder. Ring eller send sms til Jan 

Einar mob: 926 67 042 umiddelbart ved felt elg slik at laget får gi beskjed til andre jaktfelt. 

. 

 

12 Fri avskyting av rådyr - laget betaler ettersøks-ringen for ettersøk av rådyr. 

 

 

 

 

Generelle regler for jakt og rapportering 

 
 

13 Ettersøkshund.                                                                              
Alle som jakter må ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Jaktfelt eller jaktlag som kan 

dokumentere at de selv disponerer godkjent hund, eller har inngått avtale med godkjent hund, 

kan reservere seg fra ordningen. De som disponerer egen hund og som ønsker å reservere seg 

må melde fra til styreleder innen 1. august. Ettersøksringen vil sende faktura til hvert 
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jaktfeltleder i samsvar med antall dyr det er gitt fellingsløyve på. Viltforvaltningslaget betaler 

ettersøk for Rådyr. 

 

 
14 Jaktsamarbeid.                                                                                                         

Dyr (fellingsløyver) tildeles i utgangspunktet hvert enkelt jaktfelt og skal felles der. Dette kan 

fravikes ved å inngå avtale med andre jaktfelt om ulike former for jaktsamarbeid. En slik avtale 

skal være skriftlig og det skal flertall for avtalen blant rettighetshaverne på de aktuelle jaktfelt. 

Slike avtaler kan inngås når som helst mellom jaktfelta 

 

Kopi av signert avtale sendes styret i Ertvågsøya Viltforvaltningslag før jaktsamarbeidet starter. 

 

 

15 Kalveførende hunndyr skal ikke felles fra kalven,  

Dette er et viktig prinsipp for etisk jakt presisert både i bestandsplana vår og jaktforskriften 

 
16 Løs, på drevet halsende hund 

Under alle former for jakt med hund og trening av jakthunder er det viktig at hunden ikke stresser 

viltet unødig. Bruk av løs hund under jakt og trening av jakthunder krever 

grunneiers/bruksberettigetes tillatelse. Det er tillatt å bruke løs, på drevet halsende 

hund under jakt på følgende viltarter: hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller felling av 

gaupe. Under jakt på hjort og rådyr med løs på drevet halsende hunder kan ikke 

boghøyden på hunden overstige 41 cm. Det er ikke tillatt å bruke løs hund under jakt på 

voksen råbukk i perioden fra 10. august til og med 24. september. Det er imidlertid tillatt 

under den ordinære rådyrjakta fra og med 25. september og inntil jakttidens slutt. 
 

 
17 Kontroll. 

Husk at hodet på dyrene skal tas vare på i 48 timer for eventuell kontroll.  Styret forbeholder 

seg retten til når som helst komme for kontroll av innmeldte dyr.                                                                                                                   

      

18 Hjemmesiden vår finner du på Evilt.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Kontakt Styret i Ertvågsøya viltforvaltningslag: 

 

Jan Einar Gjerde  (leder)    email janeinar68@gmail.com     tlf.  926 67 042 

Frode Stavnes (nestleder)   email frostavn@gmail.com     tlf.  950 57 466 

Carol Ålmo-Lengweiler (sekretær) email carolmaria79@yahoo.no  tlf.  938 03 843 

Pål Rune Vik (kasserer)    email  klaksvik.sag@neasonline.no  tlf.  915 50 556 

Kristen Einar Skogset (styremedlem)  email kskogs@online.no  tlf.  976 62 179 

 

 

Er noe uklart så ta kontakt.  

http://www.evilt.net/43335158
mailto:janeinar68@gmail.com
mailto:frostavn@gmail.com
mailto:carolmaria79@yahoo.no
mailto:klaksvik.sag@neasonline.no
mailto:kskogs@online.no


         Foldfjorden 13 juni 2022 

  

Page 7 of 7 

 

Med ønske om en fin sommer og en riktig god jakt. 

 

Vennlig hilsen 

 

Jan Einar Gjerde/sign     Carol Ålmo-Lengweiler /sign 

Leder                                                                                      Sekretær 


