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Jaktinfo for elg, hjort og rådyr 2018 - Kvoter 

Kvoter for 2018 for elg og hjort er tildelt og er lagt ut på Mykland-storvald.no.  

Styret vil minne om følgende: 

Hvert jaktlag er ansvarlig for å holde seg innenfor den fordeling som er gitt når det 

gjelder dyr som felles. Det er nå siste året i bestandsplanen, så det er viktig å se hva man har 

felt de 2 siste år. 

Vektgrensa mellom store og små dyr er 140 kg. 

Det er ikke overføring av kvoter fra år til år i den nye driftsplanen. 

 

Fellingsavgifter 2018: 

Voksen elg: kr 537,-     Elgkalv: kr 316,- 

Voksen Hjort: kr 411,-    Hjortekalv: kr 249,- 

Avgiften skal betales til storvaldets konto: 2801 05 74635, senest 10 dager etter jaktas 

avslutning for henholdsvis elg og hjort, sammen med sett elg skjema. Vær nøye med å skrive 

på hvilke dyr som er felt ved innbetaling. 

Styret vil minne om at jaktlaga må være nøye med innbetaling av fellingsavgift – både 

med oppgave og betalingsfrist.  I de siste år har det vært mange som har betalt for sent, 

og med unøyaktige opplysninger. 

ELG 

Sett elg: skal sendes til Trygve Usterud senest 10 dager etter at jakt er ferdig. Det 

oppfordres om å sende den pr e-post. Det går ut e-post til samtlige jaktlag med ett elektronisk 

sett elg skjema som er enkelt å fylle ut. Da er det bare å skrive inn resultatet og sende det med 

e-post.  

NB: I ekstraordinært årsmøte 15 mai, ble det vedtatt at starten på elgjakta utsettes til 5. 

oktober, og varer til 23 desember.  

De som vil levere tannprøver, kan hente poser på kommunehuset. Posene kan leveres til i 

postkassa på kommunekassa i konvolutt adressert til Trude Engesland 
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HJORT 

På grunn av at tildelt kvote på hjort ut til jaktlagene er større enn kvoten tildelt fra 

kommunen, skal alle som skyter hjort samme dag ringe/ sende sms melding til Trygve 

Usterud 90939427 . Det skal da opplyses om type dyr som er skutt, så dette kan bli 

registrert. 

Når antall felte dyr er lik tildelt kvote fra kommunen, vil hjortejakten bli stoppet. Tildelt kvote 

fra kommunen er 25 dyr. Kvota er fordelt på: 8 bukker, 6 spissbukker, 4 hind og 7 kalver. Det 

er i utgangspunktet førstemann til mølla, men det er gitt et maksantall per jaktlag. Hjortejakta 

varer fra 1 september til 23 desember, slik at rapport skal sendes samtidig som elg. 

NB: Nytt i år er at det skal føres sett og felt hjort skjema.  

Husk: Fellingsavgift for hjort skal innbetales særskilt, husk også å angi hvilke dyr som det 

betales avgift for.  

For rådyr er det kvotefri jakt som før. Etter den harde snøvinteren, er det nok fornuftig å vise 

ekstra forsiktighet med uttaket. 

 

Styret ønsker alle en god jakt. 

 

Risdal 08/07-2018 

For styret i Mykland Storvald  

 Trygve Usterud 

 


