
 

JAKTREGLER FOR FÅSET JAKTFELT 
 

(Vedtatt på årsmøte 1.mars 2006) 

(Endring § 6 vedtatt årsmøte 04.03.2010) 

(Endringer vedtatt på årsmøtet 08.03.2011) 

 

§ 1. 

Jakten i Fåset Jaktfelts område skal forvaltes i samsvar med disse regler. 

 

§ 2. 

Årsmøtet i Fåset-Fådal grunneierlag er jaktområdets høyeste myndighet. 

 

§ 3 

All jakt i området forvaltes av et utmarksutvalg på 3 medlemmer. 

Leder velges av årsmøtet i grunneierlaget. For at et vedtak skal være gyldig må det være 

flertall i utvalget. Utvalget skal føre protokoll over sine forhandlinger og framlegge 

årsmelding til årsmøtet i Fåset-Fådal grunneierlag. 

 

§ 4. 

Utmarksutvalget skal i sitt arbeide ta sikte på å øke den jaktlige og økonomiske avkastning i 

området gjennom planmessig viltstell og bærekreftig forvaltning.  

Utvalget skal påse at jakten i området utøves på en forsvarlig måte som tar hensyn til 

viltbestanden og er i samsvar med god jegerskikk. Det skal også påse at jaktlovgivingen og 

områdets egne regler blir overholdt. 

 

 § 5. 

Utmarksutvalget kan engasjere jaktoppsyn. 

 

§ 6. Jaktrett  

Jaktrett har alle som eier minst 50 mål utmark i området. Det er kun èn jaktrett på hver 

eiendom. Grunneier som sjøl ikke jakter kan ved skriftlig fullmakt stille sin jaktrett til 

disposisjon for et familiemedlem i rett opp- eller nedadgående linje. Benytter grunneier sjøl 

sin jaktrett skal andre familiemedlemmer betraktes som ikke-grunneiere når det gjelder 

hjortevilt-jakt.  

Unntak: Under opplæringsjakt når sønn/datter etter  offentlige bestemmelser er for unge til å 

bære gevær alene, kan begge bære gevær samtidig. Dette gjelder både storvilt- og småviltjakt. 

Slik opplæringsjakt skal meldes til utmarksutvalget før jakta starter og navn på de aktuelle 

jegerne skal påføres jaktkort ved småviltjakt, eller søknad fra aktuelt jaktlag ved storviltjakt.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 7 Storvilt 

1. Utmarksutvalget skal til enhver tid søke å holde seg best mulig orientert om 

storviltbestandenes størrelse. 

2. Utmarksutvalget foreslår de antall fellingstillatelser som det skal søke viltnemnda om 

hvert år. 

3. Utmarksutvalget kan holde igjen et antall fellingstillatelser som kan fordeles som 

tilleggsdyr utover jakta, og kan også endre dyrekategori som kan felles ut fra tildelt 

kvote fra viltnemnda innenfor de rammer som offentlige forskrifter tillater, dersom 

usikkerhet rundt bestandens størrelse og struktur tilsier det 

4. Elgjakt:  

A. Alle jegere skal være tilsluttet et jaktlag som skal bestå av minimum 5 personer, 

hvorav minst 3 skal være jaktende grunneiere. Alle skal være navngitt og en skal være 

jaktleder. Som generell regel skal et jaktlag bestå av de samme personer over flere år. 

Medlemmer som uteblir fra jakta må ha gyldig grunn for dette, og utmarksutvalget 

skal godkjenne eventuell stedfortreder. 

Hvert jaktlag kan ha med seg inntil 2 gjestejegere. Navn på gjestejegere skal meldes 

utmarksutvalget senest en uke før jaktstart. Jaktlagets leder er ansvarlig for at 

gjestejegerne har gyldig jegeravgift og storviltprøve. Utmarksutvalget kan pålegge 

avgift for gjestejeger og jaktleder er ansvarlig for å innbetale til grunneierlaget den til 

enhver tid gjeldende avgift for gjestejeger, senest en uke før jaktstart. 

Jegere som er medlem av jaktlag som jakter på Fåset jaktfelt godtaes ikke som 

gjestejegere. 

Søknad fra jaktlag om elgjakt skal være utmarksutvalget i hende innen 1 mai. 

Jaktlagene skal prioriteres etter når de sist hadde jakt på Fåset jaktfelt. Dersom det er 

endringer i et jaktlag fra tidligere søknader, skal jaktlaget prioriteres etter når 

enkeltjegere på jaktlaget sist jaktet på Fåset jaktfelt. For sent innkomne søknader skal 

prioriteres etter søknader som er innkommet til den annonserte fristen.  

Jaktlag som ikke ønsker å benytte tildelt jakt, skal varsle utmarksutvalget om dette 

innen den fristen som utvalget bestemmer. Dersom dette ikke overholdes, skal 

vedkommende jaktlag betraktes som om det har hatt jakt ved denne 

søknadsomgangen, og prioriteres deretter neste gang laget søker. 

 

B. Utmarksutvalget kan dele opp jaktområdet for hele eller deler av jakttida. 

 

C. Utmarksutvalget er ansvarlig for å utarbeide jegerkontrakt for elgjakta. Denne skal 

som hovedregel være lik over tid. Jegerkontrakta skal være underskrevet av jaktleder 

på hvert enkelt jaktlag, samt av utmarksutvalget i grunneierlaget før jakta starter.  

Dersom 2 eller flere jaktlag vil samjakte, skal ny jegerkontrakt underskrives på samme 

måte før samjakta starter. 

 

D. Ved felling av feil dyr, felling av flere dyr enn tildelt kvote mv. skal Fåset Jaktfelts 

jegerkontrakt for elgjakt legges til grunn for reaksjon. 

 

E. Elgjakta skal etter endt jakt gjøres opp etter pris pr kg slaktevekt for felte dyr 

fratrukket forskudd. Forskudd skal betales innen jaktstart. Eventuelle avgifter kommer 

i tillegg. Dersom jakta ikke er gjort opp innen forfall, skal jaktlaget utestenges neste 

gang laget står for tur til å få jakt dersom ikke utsettelse er avtalt med utmarksutvalget 

før forfall. 

 



5. Hjortejakt 

A. Fra hjortejaktas begynnelse til elgjaktas begynnelse, kan det selges kort til 

enkeltjegere på hjort. Grunneiere har fortrinnsrett til denne jakta, men kort kan selges 

til ikke-grunneiere dersom det er ledige kort. Innenbygdsboende skal prioriteres. Fra 

elgjaktas begynnelse til elgjaktas slutt disponerer elgjaktlagene ledig hjortekvote. Etter 

elgjakta kan jegere som har kjøpt kort for første jaktperiode igjen jakte og/eller det kan 

selges nye kort. 

 

B. Utmarksutvalget bestemmer det antall kort som selges ut fra tildelt kvote. 

 

C. Oppgjør for hjortejakt følger samme prinsippet som for elgjakt. 

 

D. Utmarksutvalget er ansvarlig for å utarbeide jegerkontrakt for hjortejakt. Denne 

skal være underskrevet av jeger og utmarksutvalget i grunneierlaget før jakta starter. 

 

E. Ved felling av feil dyr, felling av flere dyr enn tildelt kvote mv.skal Fåset jaktfelts 

jegerkontrakt for hjortejakt legges til grunn for reaksjon. 

 

     6.  Reinsdyrjakt 

A. Grunneiere har fortrinnsrett til denne jakta. Dersom det er ledige kort kan disse 

selges til ikke-grunneiere. Innenbygdsboende skal prioriteres.  

  

B. Jegerkontrakt skal være underskrevet av jeger og utmarksutvalg før jakta starter. 

 

C. Oppgjør for reinsdyrjakt følger samme prinsippet som for elgjakt. 

 

D. Ved felling av feil dyr, felling av flere dyr enn tildelt kvote mv. skal Knutshø 

Villreinområdes til enhver tids gjeldende jegerkontrakt legges til grunn for reaksjon. 

Utmarksutvalget kan utarbeide tillegg til denne jegerkontrakta. 

      

7. Rådyrjakt 

a. Grunneiere har fortrinnsrett til denne jakta. Dersom det er ledige kort kan disse 

selges til ikke-grunneiere. Innenbygdsboende skal prioriteres. 

 

b. Jaktlag bestående av 2 – 6 personer kan kjøpe inntil 2 fellingstillatelser. Pris pr. 

jeger som den til enhver tid gjeldende kortpris på rådyr. Prioritering som i 

punkt A. 

 

c. Utmarksutvalget bestemmer det antall kort som kan selges ut fra tildelt kvote. 

 

§ 8. Småviltjakt 

Utmarksutvalget ordner med bortleie av feltene. Prisen for bortleie av rypejakt og 

skogsfugljakt kan fastsettes etter anbudsprinsippet inntil de første 14 dagene av 

jakttida. Dog skal minimum et felt for skogsfugljakt være forbeholdt kortkjøpere 

gjennom hele jakttida.  

Prisen for utleie av harejakt kan fastsettes etter anbudsprinsippet for hele jakttida.            

Minimum et felt skal til enhver tid være forbeholdt kortkjøpere.   

Utmarksutvalget skal fritt kunne forkaste eller anta et hvilket som helst anbud.  

 

 



§ 9. Generelle bestemmelser. 

A. Utmarksutvalget kan dele opp jaktområdet i felter for deler eller hele jakttida. Dette 

gjelder både storvilt- og småviltjakt. Likedan kan utvalget foreta innskrenkninger i tid 

og måte jakta kan foregå på når det anses nødvendig av hensyn til beitefe og 

viltbestand. 

B. Årsmøtet bestemmer hvert år gjeldende jaktkortpriser og pris på hjorteviltkjøtt. 

 

§ 10. 

Tvister angående jakten på Fåset Jaktfelt skal legges frem for en voldgiftsnemnd bestående av 

en representant fra Tynset Utmarksråd, en rep. fra Utmarksutvalget i grunneierlaget og en 

representant oppnevnt fra aktuelle jeger(e). 

 

§ 11.  

Forslag til endringer av disse regler må framsettes skriftlig til Utmarksutvalget innen 31.12 

hvert år. Endring kan foretas på årsmøte i grunneierlaget med vanlig flertall, der alle 

grunneiere med jaktrett i Fåset Jaktfelt er innkalt og har stemmerett. 


