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Til elgjaktlagene i Sørskogbygda elgvald.    15. juni 2022  

 

Årets fellingstillatelse, regelbok, sett elg skjema, jakttider, samsjakt og annen informasjon 

sendes på e-post til jaktlagene. Fellingstillatelsen og regning sendes separat til hver jaktsjef. 

Alle vedlegg i denne E-post finnes på vår hjemmeside under meny-fanen Elgjakten 2022. Det 

blir da enkelt å informere sine jaktlagsmedlemmer med å vise til vår hjemmeside: 
Sørskogbygda JSK og JFG (njff.no)  

 

JAKTTIDER – Se også eget vedlegg. 

Elgjakt er sammenhengende i hele valdet 25.09. -– 23.12. 

Småvilt- og rådyrjakt også sammenhengende – 2. oktober – 23. desember: 

Jegere som har løst jaktkort og evt. rådyrkort i Sørskogbygda Jakt Fiske og Grunneierlag SA 

kan jakte på innmeldte arealer i perioden 2. oktober – 23. desember. 

SAMSJAKT I ELGJAKTEN.  

ÅPENT FOR ALL JAKT på innmeldte arealer i Sjf&g. 

(gjelder alle jegergrupper):  

• 2. oktober – 23. desember. 

OBS.: Koordinering kun med elgjaktlag som ikke er ferdigskutt. 

Nummererte elgjaktfelt med telefonnummer til jaktleder legges ut på 

hjemmesiden. Ferdigskutt elgjaktfelt legges ut på hjemmesiden etter 

hvert, også innlagte pauser. 
PS. Småviltjegere som har sine papirer iorden skal ikke hindres i å jakte på innmeldte 

arealer i denne perioden. (Vis samarbeidsvilje!) 

KVOTER. 

• Ifølge bestandsplanen 2019-2021 er målet å felle ca. 105 dyr i 2021. På grunn av at vi 

ikke ser tilstrekkelig økning i fjor har vi gjort en bestandsplan på bare 1 år med ønske 

om 80 dyr, og vi har beregnet at det skytes ca. 70 dyr som fastsetter prisen pr dekar til 

innmeldt grunneier.  

• Sett-elg 2021 viste nedgang i øst, mens det var stabilt med litt opp igjen i vest. Så får 

vi ta en grundig vurdering etter jakten å lage en ny bestandsplan for perioden 2023-

2025. (Det blir ikke lett). 

Tildelingen 2022: 

I tildelingen vurderte vi selvfølgelig lagenes avskyting de 3 siste år. Denne bør ligge i 

nærheten av bestandsplan, da det gjelder alder og kjønn. 

Ellers har vi regler for tildelingen i «Regelboken». Ingen lag har fått mer enn ett 

voksent dyr. 

Hvis tildeling av frie voksne (195 kg): Skutt okse – regning på 15 kg (kr 1.125) sendes. 

Skutt ku- tilbakebetaler for 20 kg ( kr 1.500). (Avvik i forhold til standard vekter). 

     Dyr som det ikke er betalt forskudd på, kan ikke selges eller overdras til andre lag. 

 

VEKT OG PIGGER: 

Eldre ku under 150 kg, eldre okse under 170 kg, og piggokser 2 ½ år og eldre (med 1 pigg 

på hver side + eventuell pigg nr. 2 på ene siden under 10 cm) belaster ungdyr-kvota til 

laget, men registreres i riktig aldersgruppe i fellingsstatistikken. 

(Eldre okse «uten» gevir – som piggokse). 

Rapporteringsplikt samme dag som dyret er felt. 

 

 

 

 

 

https://www.njff.no/hedmark/sorskogbygda
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SETT og SKUTT. 

 Vi fører etter ny sett dyr – Ny instruks – Se eget vedlegg på hjemmesiden. 

Sett elg-skjema skal føres daglig som før! (Brukes som kladd). – Vedlagt. 

Registreres ikke mens en kjører bil, bare fra da drevet starter til det avsluttes!!  

Vi henstiller til at flest mulig også fører en kladd etter gammel måte. Dette for å se ca. hva 

denne endring gjør med statistikken.  

Pass på å legge inn vekter før dere avslutter årets jakt. 

PRISER.  

Vi har satt en prognose på felling til ca 70 dyr, dette gir en arealleie på ca kr 2,10 pr daa inkl. 

m.v.a., i fradrag til dette beløpet kommer justering fra i fjor på hele minus kr 0,01 eks m.v.a.  

Kg-prisen er på kr 75,-, som danner grunnlaget for arealprisen. Dette er oppgjørsprisen fra 

Setsaas Reinslakteri, Brekken, er ny kjøper av elg fra Langdalen Vilt i Bergeberget. 

2022 blir pris for voksen elg brukt = kr 75,- pr kg. 

(2021 ble siste året for Smedstuen gård AS).  

 

FELLINGSAVGIFT. 

Avvik i forhold til innbetalt fellingsavgift i fjor er satt opp med + / – eller 0 på avregningen. 

Fellingsavgiften er steget til kr 580,- for ungdyr og voksen elg og kr 340,- for kalv. 

FEILSKYTING (Nye takster).  

Hvis det oppstår feilskyting presiseres det at det skal veies som tidligere.  

Vi har i år laget ny beregningsmodell ved feilskyting. Kg-prisen beregnes fra standardvekt 

fritt ungdyr eller ungku (i forhold til tildelt) og er stigende i forhold til vekter. 

Gebyret er satt ned til kr 1.000,-, gjentagelse innen siste 3 årsperiode legges til kr 1.000,-, 

Feilskyting 3. året er det inndragning av dyr over 175 kg, under 175 kg gebyr kr 4.000,-. 

 

FÔRING AV ELG. 

Fôringsprosjektet for elg i Nordre Finnskogen Elgregion vil ikke fortsette til vinteren.  

Vi vil dermed ikke kreve fôringstilskudd fra jegerne i år heller. 

 

GRUNNEIERSKIFTE. 

Det har vært ekstremt mange eierskifter i år, noe som har tatt en god del tid å få på plass. 

Det er viktig at hvert enkelt jaktlag gir oss beskjed hvis de blir klar over grunneierskifte på 

lagets jaktterreng. Det er vanskelig å følge med på salg, og spesielt arv. 

 

SKINNLEVERANSER. 

Anbefaler at gode skinn leveres Bergeberget – oppgjør? 

REGELBOKEN. 

Vedlegger regelboken som vanlig. Noen korrigeringer her og der. 

Minner om bruk av skjema for skadeskyting hvis dette skulle forekomme.  

Legges ved separat. 

KONTROLL. 

Det vil bli kontroll av elgjegerne, og vi minner om at jeger skal ha betalt jegeravgift, tatt 

storviltprøve i 2022. Videre er det igjen i år obligatoriske 50 treningsskudd. Jaktlaget skal 

videre ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Håper at dere med ettersøksavtale får den hjelp 

som er avtalt og rapporterer hvis ikke dette fungerer.  

Jaktsjef har overordnet ansvar for at hans jegere og at laget har papirene i orden. 

Det er avsatt kvelder for trening og innskyting på Kynndalen – 

Skytterlaget avholder kvelder for prøver. - Se hjemmesiden! 

OPPGJØR. 

Vennligst send angitt beløp på regningen innen 15. september til: 

Sørskogbygda Jakt Fiske og Grunneierlag SA 

v/ Thomas Sveen, Slåttsvevegen 72, 2412 Sørskogbygda. 

Konto nr. 1820.62.45979. 
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HJORTEJAKT. 

Alle som er oppført på elgjaktlag kan jakte / skyte hjort – se regler på vedlegg. 

HJORTE-KVOTE 2022: 
2 bukker 1,5 år og eldre, 1 hind 1,5 år og eldre og 2 kalver. 
 

PÅMINNELSER. 

✓ Husk å avklare sikre posteringslinjer på eget lag og med nabolaget! 

✓ Vi minner om Jegerstevnet på Kynndalen lørdag 3. september. 

✓ Husk å trene deg selv og hunden. 

✓ Hunden kan slippes fra 21/8 – fortrinnsvis på eget terreng. 

✓ Ta med ”sett elg” skjema både på første visning. 

 

VEDLEGG:  

1. Regler for elgjakten 

2. Skadeskytingsskjema 

3. Regler hjorte-jakt 

4. Hjorteviltregisteret settogskutt 

5. Sett elg skjema (brukes som kladd) 

6. Jaktfelt ID. 

7. Jakttider i Sørskogbygda. 

8. Samsjakt. 

 

PS. BJØNN-MØKK skal i plastpose – ta fram tidligere utlevert pose – vi har også nye.  

Dette er viktig for å dokumentere bjørnestammen. 

 

HODEVISNING: 

Skytterhuset Kynndalen: Søndag (NB!) 2. oktober kl. 16.00. Etter dette enkeltvis til 

Storviltutvalget eller Oppsynet. 

 

Fellingstillatelsen sendes i egen E-post til hvert lag. 
 

GOD JAKT! 

    
Magne Bakken    Jan Erik Olbergsveen 

Leder i valdet     Sekretær i valdet 

 
PS: Forskrifter og retningslinjer for all jakt ligger på hjemmeside, samt vedtekter .m.m. 

 
Sørskogbygda JSK og JFG (njff.no) 

 

Vedlagt: Ny instruks sett elg ligger på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

https://www.njff.no/hedmark/sorskogbygda

