
Bruksregler for jakt i Fåset-Fådal Utmarkslag 
Vedta7 på s9:elsesmøte 3.mai 2018 

§ 1. Forvaltning 
Jakten i Fåset/Fådal utmarkslag område skal forvaltes i samsvar med disse regler. 

§ 2. Årsmøtet 
Årsmøtet i Fåset/Fådal utmarkslag er jaktområdets høyeste myndighet. 

§ 3. Sammensetning av jaktutvalget 
All jakt i området forvaltes av et jaktutvalg bestående av tre medlemmer som velges av årsmøtet i 
utmarkslaget.  

Utvalgets leder er medlem av utmarkslagets styre.  

§4. Formål 
Jaktutvalget har som formål å organisere utnyNnga av viltressursene på en langsik9g og forsvarlig 
måte. Utvalget skal ivareta grunneiernes interesser og arbeide for økt avkastning og reOerdig 
fordeling mellom andelseierne. Utvalget skal administrere all jakt innenfor utmarkslagets område.  

§ 5. Økonomi 
Jaktinntekter disponeres slik:
Årsmøtet vedtar hvor mye av årlige jaktinntekter som skal utbetales til medeierne. Årsmøte kan etter 
forslag fra jaktutvalget avsette penger til spesielle tiltak vedrørende jakt og jaktforvaltning. 
Utmarkslagets utgifter til administrasjon og saksbehandling av jakta skal dekkes av inntektene.
Utvalget legger fram for årsmøtet forslag til priser på jaktkort og hjorteviltkjøtt.

§ 6. Jaktre7  
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. 

§ 7. Storvilt – fellesbestemmelser 
1. Jaktutvalget skal 9l enhver 9d søke å holde seg best mulig orientert om storviltbestandenes 

størrelse. 
2. Jaktutvalget forvalter kvota med dyr som 9ldeles av Tynset utmarkslag. 
3. Jaktutvalget kan holde igjen et antall fellings9llatelser som kan fordeles som 9lleggsdyr 

utover jakta, og kan også endre dyrekategori som kan felles ut fra 9ldelt kvote fra viltnemnda 
innenfor de rammer som offentlige forskri:er 9llater, dersom usikkerhet rundt bestandens 
størrelse og struktur 9lsier det 



§8. Storvilt – elgjakt 
1. Ved elgjakt skal alle jegere være tilknyttet et jaktlag bestående av minst 5 navngitte jegere. 

Søknad om elgjakt skal underskrives av 4 grunneiere registrert i lagets medlemslister, hvorav 
minst 2 av disse skal være jaktende. Ingen kan være medlem av mer enn ett jaktlag som er 
tildelt jakt i FF Utmarkslag. 

2. Jaktutvalget kan dele opp jaktområdet for hele eller deler av jakttida og fastsette 
overgangsregler. Tidligere Fåset jaktfelt deles i 3 felt og rulleres hver uke. Tidligere Fådal 
jaktfelt deles i 2 felt. 

3. Jaktutvalget utarbeider jegerkontrakt, som regulerer utøvelsen av jakta. 
4. 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 Jaktutvalget før forfall

§ 9. Storvilt – hjortejakt 
1. Fra hjortejaktas begynnelse til elgjaktas begynnelse, kan det selges kort til enkeltjegere på 

hjort. De som kjøper kort kan ha med seg inntil to andre navngitte jegere som jakter på det 
samme kortet, og som oppføres i jaktkontrakt. Disse skal betale eget innskudd for å delta på 
jakta.  Grunneiere har fortrinnsrett til denne jakta, men kort kan selges til ikke-grunneiere 
dersom det er ledige kort.

2. Fra elgjaktas begynnelse til elgjaktas slutt disponerer elgjaktlagene ledig hjortekvote. 
Etter elgjakta kan jegere som har kjøpt kort for første jaktperiode igjen jakte. Jegere som i 
utgangspunktet er tildelt kort og som feller sitt dyr kan kjøpe nytt kort på lik linje med andre 
kortkjøpere.

3. Jaktutvalget bestemmer det antall kort som selges ut fra tildelt kvote.
4. Oppgjør for hjortejakt følger samme prinsippet som for elgjakt.
5. Jegerkontrakt for hjortejakt skal være underskrevet av jeger og leder i Jaktutvalget før jakta 

starter. 
6. Øvrige bestemmelser for hjortejakta reguleres i jegerkontrakten.

§ 10. Storvilt - reinsdyrjakt 
1. Grunneiere har fortrinnsrett til denne jakta. Dersom det er ledige kort kan disse selges til ikke-

grunneiere. Grunneier kan ikke overdra sin jaktrett til andre jegere gjennom fullmakt. 
2. Ved jakt i Knutshø Villreinområde gjelder bestemmelser i egen Jegerkontrakt.
3. For jakt i Fåset jaktfelt, skal Knutshø Villreinområdes til enhver tids gjeldende jegerkontrakt 

legges til grunn for reaksjon. Jaktutvalget kan utarbeide tillegg til denne jegerkontrakta.
4. Priser på jaktkort for reinsdyr bestemmes av årsmøte

§ 11 Rådyrjakt 
1. Det kan selges kort til enkelt jegere på rådyr. De som kjøper kort kan ha med seg inntil to 

andre navngitte jegere som jakter på samme fellingstillatelse, og som oppføres i 
jegerkontrakten. Disse skal betale eget innskudd for å delta på jakta. Grunneiere har 
fortrinnsrett til denne jakta, men kort kan selges til ikke-grunneiere dersom det er ledige kort.

2. Det selges egne kort for bukkejakta. 
3. Jaktutvalget bestemmer det antall kort som kan selges ut fra tildelt kvote.
4. Jegere som feller sitt dyr kan kjøpe nye kort så lenge det finnes ledig kvote for området.

§12 Småviltjakt 
1. Jaktutvalget kan dele opp jaktområdet for hele eller deler av jakttida 
2. Jaktutvalget skal på årsmøte komme med forslag om hvordan Rype- hare og skogsfugljakt 

skal organiseres det påfølgende år.  Ved tildeling av kort har grunneiere fortrinnsrett. 
3. Jaktutvalget ordner med bortleie av feltene.



4. Grunneier kan kjøpe ett ekstra sesongkort for annet familiemedlem (jfr. §6).

§ 13. Generelle bestemmelser. 
Jaktutvalget skal på årsmøte legge fram forslag for jakNder for påfølgende år. Utvalget kan dele opp 
jaktområdet i felter for deler eller hele jakNda. Jaktutvalget kan foreta innskrenkninger i tid og måte 
jakta kan foregå på når det anses som nødvendig av hensyn til bufe og viltbestand.
Jaktutvalget kan engasjere jaktoppsyn.

Grunneiere har fortrinnsrett til jakt med unntak av jakt som utlyses på anbud. Årsmøtet vedtar hvor 
stor del av jakta som skal utlyses på anbud. 

§ 14. Brudd på regler  
Brudd på jaktregler vil medføre tap av jaktreNgheter for grunneiere i jaktlaget for to år, og øvrige 
medlemmer nektes jakt i samme 9dsrom.   

§ 15. Tvister 
Tvister angående jakten i Fåset/Fådal utmarkslag skal legges frem for en voldgi:snemnd bestående av 
en representant fra Tynset Utmarksråd, en representant fra Jaktutvalget i utmarkslaget og en 
representant oppnevnt fra aktuelle jeger(e). 

§ 16. Endring av regler  
Forslag til endringer av disse regler må framsettes skriftlig til styret i Fåset-Fådal Utmarkslag 
innen 1.februar hvert år. Endring kan foretas i påfølgende årsmøte i utmarkslaget.


