
 
 

 
 
 

REGLER FOR BESKATNING AV ROVVILT I  
ROMEDAL ALMENNING OG STANGE ALMENNING FRA 2022 > 

 
1. Alle som driver aktiv rovviltjakt/fellefangst i Romedal Almenning og  

Stange Almenning må ha betalt jegeravgift. I tillegg kreves ett av følgende jaktkort: 
a) Jaktkort elg 
b) Jaktkort hjort 
c) Jaktkort rådyr 
d) Jaktkort bever 
e) Småviltkort 
f) Eget rovviltkort – pris kr.75,- 

- Jakt med hund på rev tillates fom. 20.8. PS. Husk krav om sauerenhetsbevis 
2. Rovviltkontroll må kun utføres innenfor lovens rammer for art og fredningstid. 

 Fellefangst kan utføres fritt innen lovens rammer. 
 Åtejakt i allmenningene skal registreres skriftlig på allmenningskontoret før 

utlegging av åte. Det påhviler dem som legger ut åte at det som legges ut er 
innenfor lovverket. 

 Ordinær rovviltjakt skal skje i henhold til gjeldende lovverk  
(våpen, ammunisjon, jakttid og ellers god jaktetikk). 

3. De arter som ikke er nevnt i premieringslista er fredet. 
4. Premiering av rovviltkontroll  

– se eget oppsett. 
 
 
PREMIERING AV ROVVILTKONTROLL 2022> 
 
NJFF Hedmark har ledet prosjektet «På spor etter rødreven» siden oppstarten 1.1.2010. Her 
ble alle felte rever registrert. Prosjektet betalte ut godtgjørelse for revene som ble tatt ut. 
Med virking fra 1.7.2021 er prosjektet avsluttet. 
Som følge av overnevnte endringer, har RASA sammen med de to JFF vi har avtale med, 
endret regelverket for beskatning av rovvilt. 
 
Nedenfor finner du det nye systemet: 



 
Det er et firedelt system. Det er premiering for hver eiendommene Romedal- og Stange 
allmenninger. 
 

A. Revejakt krever at du har løst revepass kr.300,- hos den respektive JFF.  
Bor du ikke i Stange kommune kan du like fullt være deltaker på et lokalt jaktlag 
under forutsetning at du løser revepass hos JFF og rovviltkort hos allmenningen.  

B. Det utbetales kr.300,- per felte rev.  
Felling av rev skal varsles på sms til leder i de respektive viltutvalg. For de med 
revepass skal all rev forvises/leveres felles viltmottak. 
Øvrig rovvilt registreres hos de respektive viltkontrollørene i hver forening. 

C. Alle jegere som oppnår mer enn 50 poeng etter skala nedenfor oppnår gratis jaktkort 
(småvilt) påfølgende år. 

D. Premiering til de som har mest rovviltpoeng: 
 1. premie  kr. 3 000 
 2. premie kr. 2 000 
 3. premie  kr. 1 000 
 4-6 premie kr.    500 

Ungdom (Tom året du fyller 23 år) 
 1. premie kr. 1 500 
 2. premie kr. 1 000 
 3-5premie kr.    500 

 
Det trekkes ut gavepremier blant alle som har mer enn 15 rovviltpoeng. 

 
Det er et krav at viltet er tatt ut på allmennings arealer / i umiddelbar nærhet til 
allmenningsgrunn. 
 
JFF er pålagt stikkprøvekontroll  

Rovviltet vurderes etter egen poengskala, og ved oppnådde 50 poeng vil premieringen bli 
gratis småviltjaktkort for påfølgende høstsesong. 
Poengskala: 
 
Art   Poeng 
 
Villsvin  50 poeng 
Mårhund  50 « 
Mår   25 « 
Rev   15 « 
Grevling  10 « 
Mink   10 « 
Røyskatt  5 « 
 

Art   Poeng 
 
Korp   10 poeng 
Mellomskarv  10 « 
Kråke   3 « 
Nøtteskrike  3 « 
Skjære   1 « 

Dette regelverket gjøres gjeldende fom. 01.01. 2022 og i 3 år fremover. 
 
 
Viltutvalgene / RASA desember 2021 
 


