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Rundskriv elgjakt 2019 for Balsfjord kommune
Rundskrivet sendes til alle elgvald og til driftsplanområdene. Alle vedlegg og kjevelapper sendes
til valdansvarlig.
1. Jakttid:
Jakttiden for elg i Balsfjord kommune er fra og med 25. september til og med 23. desember i tråd
med Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med
1. april 2017 til og med 31. mars 2022.

2. Fellingsavgift:
552 kr/ voksent dyr ( > 1,5 år) og 325 kr / årskalv.

3. Egenrapport
Egenrapport skal innleveres sendes til kommunen i riktig utfylt stand så snart som mulig og
senest innen jakttidsstart den 25.09. Skal være mottatt av kommunen før jaktstart.

4. Sett elg
Vær nøye med utfyllinga av Sett elg! Det er et viktig verktøy i forvaltinga av elg.
Hjorteviltregisteret og «Sett og skutt» er slått sammen i 2019 Jeger logger seg inn
på https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/Login med sitt jegernummer og fødselsdato.
NB! Viktig endring fra og med høsten 2018 er at jegerne eller jaktlagene ikke skal trekke fra dyr
de mener de har sett flere ganger samme dag.

Postadresse
Rådhuset
9050 Storsteinnes
Org.nr. 940 208 580

E-post/internett
postmottak@balsfjord.kommune.no
www.balsfjord.kommune.no

Telefon
77 72 20 00
77 72 22 00(Malangstun)

Telefaks
77 72 20 01
77 72 20 02(helsesenteret)
77 72 10 35(legekontor)

Bankgiro
4710 04 00126
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5. Overvåkingsprogrammet for hjortevilt 2017-2021
Overvåkingsprogrammet for hjortevilt er gjennomført med stort sett samme utforming siden
programmet startet i 1991. Programmet eies og finansieres av Miljødirektoratet, mens NINA er
overordnet ansvarlig for gjennomføringen av programmet.
2019 er det totalinnsamling fra Troms. Det skal leveres inn kjever fra eldre kyr og okser (samles
inn hvert 5 år fra okse), samt merkelapp med slaktevekter fra åring og kalv. Kjevelapper
ettersendes i år til valdansvarlig.
Kjever og kjevelapper leveres på rådhuset.

6.Slaktevekt
Lever inn slaktevektskjema. Statistikken blir ført inn i hjorteviltregisteret.

7. Rapporteringsplikt
Valdansvarlig representant skal rapportere årlig fellingsresultat for elg til kommunen innen 14
dager etter endt jakt. Fellingsrapporten finnes på nederste del av fellingstillatelsen kommunen
sender ut før jakt. Fellingstillatelse og fellingsrapport sendes i egen forsendelse til
valdansvarlige. Kommunen skal innen 30 dager etter siste jaktdag rapportere dette til Statistisk
sentralbyrå gjennom Hjorteviltregisteret, jamfør hjorteviltforskriften § 32 om rapportering.
Rapportering senest innen 14 dager etter endt jakt:
-

Fellingsrapport
Sett elg (Helst gjennom hjorteviltregisteret)
Slaktevektskjema
Biologisk materiale. Kan også leveres fortløpende under jakta.

Felling/påskyting rapporteres kontinuerlig.

8. Ettersøk/Ettersøksavtale
Påskyting varsles til Balsfjord kommune med viltansvarlig, ikke direkte til ettersøksringen.
Reglene for når ettersøk avsluttes er som før: «På eget vald skal ettersøk om nødvendig pågå ut
dagen etter skadeskyting. På annet vald opphører retten til ettersøk og felling ved utgangen av
den dagen skadeskutt storvilt kommer inn på valdet».
Ettersøksavtale og tilgang på godkjent ettersøkshund følger vedlagt.
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9.Skadeskyting/påskyting
Vedlagte skjema «Rapport om skadeskyting/påskyting» skal i utfylt stand sendes/meddeles
kommunen umiddelbar i alle skadeskytingssituasjoner, samt påskyting uten elgfall. Tegn inn på
elgklokka hvor dyret ble truffet.
10. Fellingsrapportering under jakta
Alle påskytinger, også de som gir fellingsresultat, skal kontinuerlig innmeldes på sms til
kommunens kontaktperson tlf 91120062. Angi kjønn, alder på felt dyr, vald og gjerne hvem som
sender meldingen.

Rapporter og biologisk materiale sendes/leveres:
Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Fellingsrapporter og henvendelser om påskytinger og ettersøk rettes til:
Magne Haugstad. Tlf 911 20 062

Jørgen Bjørkli
Enhetsleder
Magne Haugstad
rådgiver
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.
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