
 

Informasjon om hjorteviltjakta i 

Rennebu 2019 

  

Ny bestandsplan – tildeling og avskytingsprofil 

Det er utarbeidet ny bestandsplan for elg, hjort, rådyr og bever som gjelder for årene 2019 – 2021 

som er godkjent i Rennebu kommune v/MTL 28.6.2019. Bestandsplanen ligger på 

www.utmarksradet.no.  

Målene for elg og hjort er i korte trekk som følger; det er et mål å stabilisere elgbestanden i antall på 

dagens nivå. For hjort er det et mål å redusere bestanden i antall fra dagens nivå. For begge artene er 

det et mål å øke alder og kondisjon i bestandene for å få økt produksjon.  

Tiltak blir fortsatt høy avskyting på hjort og å øke avskyting noe på elg. Avskytingsprofil på kjønn og 

alder blir endret i kommende tre år i forhold til tidligere. Nedklassifiseringsregler er fjernet. Det er 

heller ingen gebyr for «feilskytinger» - her må jaktlag/grunneierlag hente seg selv inn på 

avskytingsprofil.  

Det er også innført mulighet for tilleggsdyr på begge arter for å oppnå ønsket felling.  

Det er bestandsplanen som gjelder for tildeling og avskytingsprofil. 

Tildeling – antall (evt. tilleggsdyr kommer i tillegg til tabellen nedenfor). 

Grunneierlag Areal Areal %

Årlig grunnkvote 

elg

Total tildeling elg 

2019 - 2021

Årlig grunnkvote 

hjort

Total tildeling hjort 

2019 - 2021

Jorli-Reberg Utmarkslag 23050 4,40 4 12 20 60

Ilfjellet Grunneierlag 74420 14,21 20 60 18 54

Austre Rennebu Grunneierlag 87890 16,79 22 66 6 18

Nordre Seierdal Grunneierlag 13510 2,58 7 21 2 6

Innerdalsfeltet 9200 1,76 2 6 1 3

Innset Utmarkslag 51750 9,88 12 36 12 36

Ytre Seierdal Utmarkslag 18100 3,46 7 21 8 24

Gisnås Jaktområde 8690 1,66 3 9 24 72

Skogbyggen Utmarksområde 20680 3,95 8 24 8 24

Ramsfjell Grunneierlag 85300 16,29 25 75 24 72

Hammersetra Sameie 5967 1,14 2 6 3 9

Leverdalen Grunneierlag 13860 2,65 3 9 1 3

Nerskogen Grunneierlag 11710 2,24 3 9 1 3

Trollheimen Grunneierlag 99470 19,00 22 66 50 150

Sum 523597 100 140 420 178 534  

 

 

 



 

ELG: Tildeling kjønn og alder = avskytingsprofil (i rødt nedenfor) + 50/50 på kjønn 

År Prosent felt kalv Prosent felt hanndyr 1 ½ år Prosent felt hunndyr 1 ½ år Prosent felt hanndyr eldre Prosent felt hunndyr eldre Antall felte dyr
2008 40 24 8 20 8 85
2009 48 18 10 14 10 96
2010 42 16 8 26 8 88
2011 37 17 11 29 6 98
2012 38 23 6 22 10 86
2013 41 16 8 29 7 91
2014 40 25 5 24 6 96
2015 40 21 6 26 8 90
2016 43 22 9 20 7 105
2017 40 14 8 28 9 107
2018 31 20 8 29 12 106
2019 min 50 min 10 min 10 maks 15 maks 15 120?

2020 min 50 min 10 min 10 maks 15 maks 15 120?

2021 min 50 min 10 min 10 maks 15 maks 15 120?  

HJORT: Tildeling kjønn og alder = avskytingsprofil (i rødt nedenfor) + 50/50 på kjønn 

År Prosent felt kalv Prosent felt ungdyr Prosent felt hunndyr eldre Prosent felt hanndyr eldre Antall felte dyr
2008 17 24 27 32 93
2009 28 25 21 26 81
2010 28 23 16 33 86
2011 18 20 23 38 98
2012 16 26 20 38 95
2013 22 22 25 31 102
2014 25 19 29 27 100
2015 20 23 27 30 106
2016 20 29 20 31 123
2017 23 23 28 26 152
2018 25 21 24 29 164
2019 min 30 min 30 maks 20 maks 20 150?

2020 min 30 min 30 maks 20 maks 20 150?

2021 min 30 min 30 maks 20 maks 20 150?  



 

Rapporteringsrutiner 

- settogskutt.no og hjorteviltregisteret er slått sammen. Logg inn på 

www.hjorteviltregisteret.no. 

- All rapportering for alle hjorteviltarter skjer nå via hjorteviltregisteret. Dvs. sett elg, sett hjort, 

skutt elg, skutt hjort og skutt rådyr (også sett og skutt villrein). HUSK SLAKTEVEKT OG 

MERKELAPPNUMMER PÅ ALLE DYR!!  

- Det anbefales sterkt at jaktlaga rapporterer daglig. Ha gjerne en person som er ansvarlig for 

rapportering. Viktig for vurdering av tilleggsdyr! Sjekkliste for sett og skutt er vedlagt. 

- Kjeveinnsamling: Gjelder alle ELG og HJORT; utfylt merkelapp festes til kjeven. Kjever av dyr 

felt i september og oktober leveres innen 8. november, og kjever av dyr felt i november og 

desember leveres innen 30. desember. Avtal levering (grunneierlag samlet) med Håvard 

Rønning – sms 48212691. All data på felte dyr skal ligge korrekt i hjorteviltregisteret før 

levering. Det er derfor ikke nødvendig med fellingsliste ved levering. Evt. feil registrert alder 

vil bli korrigert i hjorteviltregisteret og fakturering til grunneierlaga skjer etter siste 

kjeveinnlevering.  

- Det er i 2019 ikke krav om levering av hjerne- og lymfeprøve av felte dyr fra ordinær jakt i 

Rennebu. 

- Grunneierlaga bestemmer selv hvem som registrerer felte rådyr i hjorteviltregisteret (jeger 

eller sekretær). Felte rådyr skal være registrert innen 31.12.19! 



 

Jaktledere, ettersøk og ekvipasjer 
 

Endring av jaktledere meldes til sekretær innen 01.09.2019. Liste på www.utmarksradet.no 

oppdateres. 

 

Jaktlag dokumenterer tilgang ettersøksekvipasje til sekretær innen jaktstart 01.09.2019. 

 

• Jaktlag med godkjent ekvipasje i laget leverer hundens Id – og godkjenningsnummer - 

utmarksraadet@rennebu.kommune.no/48212691. 

 

• Jaktlag uten godkjent ekvipasje i laget leverer kopi av avtale med godkjent ettersøksekvipasje 

– utmarksraadet@rennebu.kommune.no. 

 

Grunneierlag som selger rådyrjakt sørger for at jegere dokumenterer tilgang på ettersøkshund. 
 

Se vedlagt hefte – regler og rutiner for ettersøk. 

 

 

 

 

Rennebu Utmarksråd v/sekretær 

Tlf: 48212691  

Epost: utmarksraadet@rennebu.kommune.no  

 

SKITT JAKT ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slik skal du telle og føre sett elg og sett hjort – sjekkliste; 
 

� Vær nøye med å fylle ut sett elg-skjemaet hver dag, også de dagene jaktlaget jakter uten å se 

elg. 

 

� Jaktleder er ansvarlig for registrering av sett elg eller sett hjort-data, eller å delegere jobben 

til en annen i jaktlaget. 

 

� Alle direkte observasjoner av dyr skal føres. Nytt fra og med 2018 er at dobbeltobservasjoner 

ikke lenger skal kanselleres, det vil si at jegerne eller jaktlagene ikke skal trekke fra dyr de 

mener de har sett flere ganger samme dag. 

 

� Kun dyr som observeres under selve jaktutøvelsen skal registreres. (Dyr som sees fra bilen på 

vei til jakten føres ikke.) 

 

� Sett hjort på innmark skal føres på egen linje som en egen jaktøkt. Husk å krysse av i 

kolonnen «innmark». 

 

� Dyr som felles skal registreres som sette dyr. 

 

� Antall timer som jaktlaget faktisk brukte til observasjon skal føres. Eksempel: Dersom et 

jaktlag på 4 jegere har jaktet i 6 timer en dag, skal det for denne dagen føres 4 jegere med 

gevær og 6 timer jaktet. 

 

� For jaktdager uten observasjoner av dyr er det viktig at antall jegere og antall timer likevel 

føres på skjemaet, (og 0 observerte dyr). 

 

� Personer med gevær, samt hundefører (også om vedkommende går uten gevær) skal 

normalt føres som jeger. 

 

� I områder der både elg og hjort jaktes føres egne skjema for hver art (gjelder hele 
Rennebu). 

 

� Ved jakt på både elg og hjort skal det registreres data på både sett elg- og sett hjort-skjema. 

 


