Vedtekter for småviltjakt i
Sel og Nordre Kolloen
Statsallmenninger
§ 1. Generelt
Småviltjakten omfatter de arter som er lovlige
etter de til enhver tid gjeldende forskrifter gitt av
Direktoratet for Naturforvaltning (DN).

§ 2. Jakttider

Rovvilt kan jaktes innenfor lovlig jakttid gitt av
DN. Jakt på rovvilt kan bare drives mot at man
løser vanlig småviltkort i perioden 21.8-23.12.
Skal jakta foregå i tidsrommet 1.1-20.8, må det
løses eget rovviltkort (henv. Fjelloppsynet).
Rovviltkortet gjelder ikke for gaupe, jerv, bjørn
og ulv. Kortet er gratis.
Andre arter:
Andre arter følger de til enhver tid gjeldende
jakttider gitt av DN.

§ 5. Om jaktkortet
Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras til
andre. Jaktkort og jegeravgift skal fremvises til
forlangende. Den som går bak hund under
fuglejakt, eller posterer under harejakt med hund,
skal løse jaktkort med hund.
Kjøpte jaktkort refunderes ikke.
Søknadsfristen for utenbygdsboende er 01.04.
Dette gjelder både med og uten hund.

§ 6. Harejakt med hund
Rype og skogsfugl
Med hund:
Innenbygdsboende
Utenbygdsboende

Uten hund:
Innenbygdsboende
Utenbygdsboende

Hare
Med hund:
Innenbygdsboende
Utenbygdsboende
Uten hund:
Innenbygdsboende
Utenbygdsboende

F.o.m.-t.o.m.
15.9-23.12
1.periode 15.9-19.9
2.periode 20.9-24.9
3.periode 25.9-29.9

Fangst:
Fangst kan drives på de arter som til enhver tid er
lov å fange etter regler for jakt og fangst i jakttid
fastsatt av DN. Rovviltkort må løses, se
hjemmeside og fjelloppsynet varsles før fangsten
tar til.

§ 3. Jaktområder
15.9-23.12
1.periode 15.9-19.9
2.periode 20.9-24.9
3.periode 25.9-29.9
4. periode 30.9-23.12

5.10-23.12
5.10-23.12
15.9-23.12
15.9-23.12

Utenbygdsboende som vil jakte hare med hund
må søke fjellstyret innen 01.04. Begrenset antall
kort.

§ 7. Fangstoppgaver
Fangstoppgavene fra jegerne er et viktig
middel i forvaltning av småviltressursene.

Sel og Nordre Kolloen er inndelt i jaktfelt for
utenbygdsboende med hund. Jaktkort uten hund
gjelder for hele statsallmenningen.

Vingeprøver må leveres inn på
fjellstyrekontoret, en hel vinge fra hver rype
som er skutt. PAKKES IKKE I PLAST!

Jaktfeltene er som følger:
A (Høvringen)
B (Spranget)
C (Kringsetra)

Fangstoppgavene leveres via nettet eller ved
å sende inn rapport vedlagt jaktkortet.

Mer info finner du på hjemmesiden til fjellstyret.

§ 4. Jegerantall
Det er stor etterspørsel etter jakt i
statsallmenningen. For at ikke jaktpresset skal bli
for stort er det innført begrensning i antall kort
som blir solgt:

Annet
Ved jaktstart går det enda igjen beitedyr i
utmarka og det er villrein i fjellet. Ta hensyn
til dette under jakta slik at det ikke oppstår
unødige konflikter og forstyrrelser.
Vis hensyn til andre jegere, andres
jaktutøvelse, og andre former for friluftsliv.
Det pågår villreinjakt frem t.o.m. 19.09.
vennligst ta hensyn til dette.

Vis omtanke for naturen, og forlat området
slik du selv ønsker å finne det. Tomme
patronhylser og annet søppel hører ikke
hjemme i naturen.

Fjellstyret ønsker deg
god jakt!

Sel og Nordre-Kolloen
statsallmenninger
Har et areal på 276.400 da, hvorav 252.900 da
er høyfjell. 240.000 da ligger innenfor Rondane
Nasjonalpark.
Fjellstyret selger: småviltkort, villreinkort,
fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr.
Statsallmenningene har 39 fiskevann og noen
fiskeførende elver/bekker.

Fjelloppsyn:
Per Erik Sannes 922 26 453
Kai Rune Båtstad 412 38 073
Postadresse: Botten Hansen gt.9.
2670 Otta
Besøksadresse: Skansen 5A
2670 Otta

Vedtekter
for småviltjakt i

E-post: sel@fjellstyrene.no
Web: www.sel-fjellstyre.no

Sel og Nordre

Vedtektene er gjeldende f.o.m. 2021

Kolloen

.

Statsallmenning

Fjellstyret er forvaltningsmyndighet etter
Fjelloven på følgende områder: Storviltjakt,
småviltjakt, fiske, seterbruk og beite
Sel fjellstyre har fast ansatte Fjelloppsyn som
utfører kontroll, informasjon og veiledning i
statsallmenningene.
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