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Utlysning av elgjakt 2017 

 
Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 
Brev datert 24.01.2017, fra elgjegere i Øyer. Innspill med forslag til tilrettelegging/forbedring 
vedr. elgjakt i Øyer kommune 
 
Bakgrunn: 
Det er i år 7 ledige elgretter som må lyses ut. Dette er Bøseterlia, Grunna, Rauberget, 
Aksjøen, Pølen A og B og Gammellia B. Jaktlaget på sistnevnte felt har jaktet i allmenningen 
i 2 av fire år, men har nå sagt opp kontrakten. 
 
Bøseterlia, Grunna og Aksjøen ble tildelt innenbygdsboende jaktlag ved forrige utlysning, 
mens Rauberget, Pølen og Gammellia ble tildelt utenbygdsboende jaktlag. Alle feltene ble 
tildelt for 4 år. 
 
Vurdering: 
Av de 7 ledige feltene, er Pølen og Gammellia periodedelte. Dette betyr at første jaktlaget 
jakter fra 25.09 til 10.10 og andre jaktlaget fra 11.10 til 31.10. På de øvrige rettene jakter 
samme laget fra 25.09 til 31.10. 
 
Argumentet for delte retter har vært at det er flere jaktlag som kommer seg på jakt. Det vi har 
sett de siste årene er at flere av lagene som jakter på delte retter har jakt andre steder, slik at 
de er sikret elgjakt hele høsten. Dette er for så vidt forståelig da flere av jegerne har hunder 
som skal trenes og fores gjennom et helt år.  
 
Men dette betyr at flere jaktlag ikke er fornøyd med delte retter. Det er heller ikke flere som 
kommer seg på jakt om et jaktlag opptar to jaktfelt. Argumentet for delte retter blir derfor 
svekket. 
 
Rettighetshaver er opptatt av en effektiv og human jaktutøvelse. For å få til dette må det 
jaktes. Med en lengre jaktperiode og flere dager i jaktterrenget blir jaktlaget bedre kjent, 
hundene blir bedre trent og en blir mindre sårbar for dårlig vær. 
 
Med bakgrunn i dette vil en foreslå å slå sammen Pølen A og B til et jaktfelt og lyse det ut for 
4 år, åpen for alle. Gammellia B må lyses ut da Gammellia A har igjen 2 år av kontrakten. Det 
foreslås lyst ut for 2 år, åpen for alle. 
 
En foreslår videre å lyse ut Bøseterlia, Grunna og Aksjøen til innenbygdsboende jaktlag og 
Rauberget åpent for alle, for 4 år. 
   
Fjellstyret kan forbeholde inntil 60 % av grunnkvota til innenbygdsboende jaktlag. Tar en 
utgangspunkt i grunnkvota for 2016 og den foreslåtte tildelingen ligger vi innenfor lovverket. 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Pølen A og Pølen B slås sammen til et jaktfelt. 
 

2. Bøseterlia, Grunna og Aksjøen lyses ut for 4 år, forbeholdt innenbygdsboende jaktlag. 
 

3. Rauberget og Pølen lyses ut for 4 år, åpen for alle 
 

4. Gammellia B lyses ut for 2 år, åpen for alle 
 

5. Vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse.  Klagen må framsettes 
skriftlig, den må være begrunnet og angi hvilke endringer som ønskes i vedtaket.  
Klagen sendes Øyer fjellstyre, Kongsvegen 1646, 2635 Tretten innen 3 uker fra 
kunngjøringen av vedtaket. 

 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Pølen beholdes som periodedelt rett. 
 

2. Bøseterlia, Grunna og Aksjøen lyses ut for 4 år, forbeholdt innenbygdsboende jaktlag. 
 

3. Rauberget, Pølen A og Pølen B lyses ut for 4 år, åpen for alle. 
 

4. Gammellia B lyses ut for 2 år, åpen for alle. 
 

5. Vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse.  Klagen må framsettes 
skriftlig, den må være begrunnet og angi hvilke endringer som ønskes i vedtaket.  
Klagen sendes Øyer fjellstyre, Kongsvegen 1646, 2635 Tretten innen 3 uker fra 
kunngjøringen av vedtaket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


