UTLYSING RÅDYRJAKT PÅ STATSALLMENNINGEN
I ENGERDAL 2017
Engerdal fjellstyre har i sak 55.17 vedtatt opplegg for rådyrjakt i 2017.
Jakt på råbukk f.o.m. 10.08. t.o.m. 24.09:
Tildeles enkeltpersoner etter søknad. Jakten skjer som en
avlysningsjakt der jakten avsluttes når 15 bukker er skutt.
Informasjon om felt bukk må umiddelbart meldes til
fjellstyret, som så videreformidler informasjon til øvrige
jegerne via fjellstyrets hjemmeside. Dersom det er flere
enn 40 søkere til jakta, gjøres det en trekking blant
søkerne med en fordeling intill 60/40 mellom innen- og
utenbygds jegere. Det betales kr 400,for tillatelse til å jakte bukk, så kr 400,- ved felling.
Ordinær rådyrjakt f.o.m. 02.10 t.o.m. 23.12.
Tildeles enkeltpersoner etter søknad. Det kan i
jaktperioden tildeles inntil 80 jaktkort, hvorav intill 48 forbeholdes innenbygds jegere, mens 32
forbeholdes utenbygds jegere. Tildelt jaktkort gir rett til felling av 1 valgfritt dyr. Pris ordinær jakt er kr
800,-. De som feller rådyrkilling vil få tilbakebetalt kr 400,- fra fjellstyret ved framvisning av hodet. Nytt
for i år er at Fjellstyret selger «kompiskort», som gir rett til å delta i jakt på annens tildelte dyr under
ordinær rådyrjakt, og prisen for dette er kr 300,-.
Jaktområde:
Hele statsallmenningen er ett jaktfelt.
Krav om ettersøkshund og bestemmelser om godkjent storviltprøve:
De som driver jakt på rådyr skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Ved tildeling av jakt må jeger
framvise dokumentasjon på godkjent ettersøkshund før jaktkort tildeles. Dette betyr at jeger må ha egen
godkjent ettersøkshund eller skriftlig avtale med andre som har hund som har bestått krav til godkjent
ettersøkshund. Likeledes må avlagt storviltprøve dokumenteres før jaktkort tildeles på rådyrbukk, og på
ordinær rådyrjakt dersom rifle skal benyttes.
Øvrige vilkår:
Dersom ikke dokumentasjon framlegges ihht til spesifikasjoner i tilsendt jakttilbud, eller betaling ikke er
gjort innen frist, frafaller tilbudet om jakt og fjellstyret vil automatisk la tilbudet gå videre til personer på
venteliste.
Søknad:
Søknaden skal inneholde navn, adresse og vedlagt dokumentasjon på betalt jegeravgift samt hvilken jakt
det søkes på. Søknad sendes fjellstyret på post@engerdal-fjellstyre.no innen 25. juni 2017.
Dokumentasjon på tilgang til ettersøkshund og avlagt godkjent storviltprøve kan med fordel vedlegges
søknad dersom det er klart. Ellers vil frist for dette settes i jakttilbud som sendes ut etter trekking.

