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Sak 04/2012 Prinsipper bak jaktsøknader og tildeling av jakt 
Bakgrunn: 
Det forrige Fjellstyret ytret ønske om et oppsett på prinsippene bak tildeling av villreinjakt på 
Statsallmenningene i Sollia.  
 
Vurdering: 
Det vil være naturlig at et slikt skriv også inneholder prinsippene bak tildeling av småviltjakt og elg- / 
hjortejakt.  Et slikt ”reglement” må fungere som et styringsverktøy for Fjellstyret, samt i det daglige 
arbeidet for Fjellstyrets ansatte. Det må i tillegg være et godt informasjonsskriv for jegere som ønsker 
å søke på jakt i Sollia. Reglementet må inneholde prinsippene og rutinene bak tildelingen av de ulike 
jaktformene.  
 Det er viktig at et slikt skriv blir oppdatert hvis det blir endringer. For ordens skyld; priser og 
korttyper er ikke opp til diskusjon i denne omgang. 
 
Forslag til vedtak: 
Småviltjakt innenbygds 

• Personer som kommer inn under innenbygds tildeling av småviltjakt er: 

✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt innen gamle Sollia kommune (iht 
Fjellovens § 23, andre ledd). Dvs å ha vært fast bosatt i Sollia minst ett år ved jaktstart. 

✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt i bygd eller grend der 
innbyggerne fra gammel tid har utøvd allmenningsbruk i allmenningen, dvs kretsene Vekkom, 
Kjønås og Venabygd. (iht Fjellovens § 23, andre ledd).  Dvs å ha vært fast bosatt innen 
Vekkom, Kjønås eller Venabygd minst ett år ved jaktstart. 

✓ Innenbygdsboende ungdom under 25 år som har flyttet ut, men som fortsatt er under 
utdanning. 

✓ Det er ikke tilstrekkelig å kun være folkeregistrert i Sollia / kretsene i Ringebu for å bo der. Så 
når det gjelder personer som hevder de pendler mellom jobb og fast bopel, må de ha 
godkjent pendlerstatus iht forskrift om folkeregistrering. Dette er det opp til den enkelte 
søker å kunne påvise ved forespørsel fra administrasjonen.  

• Innenbygds jegere kan mot løsing av jaktkort, jakte innenfor de ulike arters jakttid på hele 
allmenningen.  

• Harejakt er tillatt på samme måte, med unntak av første uke i elgjakten, hvor harejakt med hund 
stoppes. Dette er f.o.m 25.09 t.o.m. 01.10.  

• Det skilles ikke på jakt med og uten hund. For jakt med hund på høsten er det krav om 
sauerenhetsbevis.  

• Hvis rypejakta stenges er sesongkort som allerede er solgt gyldige fram til 23.12.  
 

Småviltjakt utenbygds 

• For utenbygds jegere deles starten av småviltjakten inn i tre 5-dagers perioder med begrenset 
kortsalg, med start første periode 10.09. I disse periodene er allmenningen også inndelt i 
tre jaktfelt, og administrasjonen kan fordele inntil 20 jaktkort på hvert jaktfelt. Det selges også 
rene harejaktkort i samme periode / område.  
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• Inntil 10 kort i hver periode i hvert felt kan selges for 3 år av gangen, hvor da søker får tildelt èn 1., 
èn 2. og èn 3. periode.  

• Det skilles ikke på jakt med og uten hund. For jakt med hund på høsten er det krav om 
sauerenhetsbevis.  

• I perioden 25.09 – 28/02 er det i utgangspunktet fritt kortsalg i hele allmenningen. Harejakt med 
hund er tillatt på samme måte, med unntak av første uke i elgjakten, hvor harejakten stoppes. 
Dette er f.o.m 25.09 t.o.m. 01.10.  

• Trening av fuglehunder er tillatt i perioden 25.09 til 31. 03, og en får kjøpt egne treningskort. 

• Rypejakta kan i enkelte tilfeller bli enten stoppet eller begrenset. Dette vil bli annonsert. Kort som 
allerede er kjøpt vil bli refundert, og en kan istedenfor kjøpe treningskort.  

• Søknadsfrist 1. mai. Søknad via e-post eller ordinær post. 

• Trekkes av administrasjonen, som fordeler jakta. Tilbud sammen med faktura sendes ut til jegerne, 
2 uker forfalldato. Ved ubetalt jakt, går tilbudet til neste mann på lista. Etter 1. august fordeler 
administrasjonen kort fortløpende på de som er interesserte.  

• Ungdom mellom 14-16 år tildeles gratis jaktkort, når de jakter sammen med jeger som har fått 
tildelt jakt. Denne skal være under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen 
må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst 3 år.  

• For jakt på arter som har jakttid før 10.9 (for eksempel andefugl og smårovvilt), må det tas kontakt 
med administrasjonen.  

 
Beverjakt 

• Løyve på beverjakt tildeles i utgangspunktet innenbygds jegere, med mindre det er kort til overs. 
Dette er: 
✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt innen gamle Sollia kommune (iht 

Fjellovens § 23, andre ledd). Dvs å ha vært fast bosatt i Sollia minst ett år ved jaktstart. 
✓ Innenbygdsboende ungdom under 25 år som har flyttet ut, men som fortsatt er under 

utdanning. 
✓ Det er ikke tilstrekkelig å kun være folkeregistrert i Sollia, men en må faktisk må bo der. Så når 

det gjelder personer som hevder de pendler mellom jobb og fast bopel, må de ha godkjent 
pendlerstatus iht forskrift om folkeregistrering. Dette er det opp til den enkelte søker å kunne 
påvise ved forespørsel fra administrasjonen.  

• Søknadsfrist 1. juni via e-post eller ordinær post. 

• Tildeling skjer etter loddtrekning, som utføres av administrasjonen.  

• Kortet er personlig. 
 
Rådyrjakt  

• Løyve på rådyrjakt tildeles i utgangspunktet innenbygds jegere, med mindre det er kort til overs. 
Dette er: 
✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt innen gamle Sollia kommune (iht 

Fjellovens § 23, andre ledd). Dvs å ha vært fast bosatt i Sollia minst ett år ved jaktstart. 
✓ Innenbygdsboende ungdom under 25 år som har flyttet ut, men som fortsatt er under 

utdanning. 
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✓ Det er ikke tilstrekkelig å kun være folkeregistrert i Sollia, men en må faktisk må bo der. Så når 
det gjelder personer som hevder de pendler mellom jobb og fast bopel, må de ha godkjent 
pendlerstatus iht forskrift om folkeregistrering. Dette er det opp til den enkelte søker å kunne 
påvise ved forespørsel fra administrasjonen.  

• Søknadsfrist 1. mai via e-post eller ordinær post. 

• Tildeling skjer etter loddtrekning, som utføres av administrasjonen.  

• Kortet er personlig. 
 
Villreinjakt innenbygds 

• Personer som kommer inn under innenbygds tildeling av villreinjakt er: 

✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt innen gamle Sollia kommune (iht 
Fjellovens § 23, andre ledd). Dvs å ha vært fast bosatt i Sollia minst ett år ved jaktstart. 

✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt i bygd eller grend der 
innbyggerne fra gammel tid har utøvd allmenningsbruk i allmenningen, dvs kretsene Vekkom, 
Kjønås og Venabygd. (iht Fjellovens § 23, andre ledd).  Dvs å ha vært fast bosatt innen 
Vekkom, Kjønås eller Venabygd minst ett år ved jaktstart. 

✓ Innenbygdsboende ungdom under 25 år som har flyttet ut, men som fortsatt er under 
utdanning. 

✓ Det er ikke tilstrekkelig å kun være folkeregistrert i Sollia / kretsene i Ringebu for å bo der. Så 
når det gjelder personer som hevder de pendler mellom jobb og fast bopel, må de ha 
godkjent pendlerstatus iht forskrift om folkeregistrering. Dette er det opp til den enkelte 
søker å kunne påvise ved forespørsel fra administrasjonen.  

• Søknadsfrist 1. mai, via e-post eller ordinær post.  

• I forkant av trekningen blir søkerlistene for Sollia gått gjennom av administrasjonen, og listene for 
Ringebu blir gått gjennom av administrasjonen i samarbeid med daglig leder i Ringebu Fjellstyre. 
Etter denne gjennomgangen vil det noen ganger bli stilt spørsmål om innenbygdsstatusen til 
enkelte søkere. I slike tilfeller blir den aktuelle jeger tilskrevet, med forespørsel om en 
redegjørelse / dokumentasjon på sin innenbygdsstatus.  

• Hvis redegjørelsen fra søkerne ikke har kommet fjellstyret i hende innen fjellstyremøte, blir disse 
foreløpig med på trekningen. Hvis det viser seg at de ikke oppfyller kravene til innenbygds status, 
blir søkeren overført til utenbygds søkerliste, og kortet blir tildelt utenbygds søker.  

• Det tildeles gratis ”Fritt dyr” til førstegangsjegere fra Sollia under 20 år.  

• Søkere fra Sollia har fortrinnsrett, og skal få tilbud først. Hvis alle har fått tilbud, og det er kort til 
overs, skal Ringebujegere få tilbud. 

• Innenbygds villreinkort trekkes på fjellstyremøte, og trekningslistene kunngjøres på hjemmesiden 
til Sollia Fjellstyre. 

• Tilbud blir så sendt ut sammen med faktura, med 2 uker betalingsfrist. 

• Ubetalte kort / kort som blir takket nei til, fordeles fortløpende på utenbygds søkere iht 
trekningsliste.  

• Jegere kan bytte kort innad, men må avklare dette med administrasjonen. 

• En jeger kan ikke få tildelt  / bytte til seg ”Fritt dyr” oftere enn hvert 4. år. Slike dyr går videre til 
neste mann på lista.  

• 2 innenbygds jegere kan jakte på lag, hvis begge har fått kort. Man kan kun jakte på ett lag. 
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• I rekrutteringsøyemed, kan jegere som har fått tildelt kort ha med seg ungdom under 25 år.  Disse 
to skal jakte sammen, og begge skal oppfylle kravene om betalt jegeravgift / oppskyting. Dette skal 
klargjøres med administrasjonen før jakt.  

• Innenbygds jeger kan jakte på lag med utenbygds jeger, såfremt begge har fått tildelt jakt. 

• Kontrollkort blir sendt ut til jegerne når dokumentasjon på storviltprøven og betalt jegeravgift har 
blitt framvist.  

 
Villreinjakt utenbygds 

• Utenbygds jegere kan søke på overskytende kort. 

• Søknadsfrist 1. mai, via e-post eller ordinær post.  

• Administrasjonen trekker ut 30 utenbygds søkere som får tilbud på kort som blir takket nei til av 
innenbygds søkere. Etter dette fordeler administrasjonen kortene fortløpende.  

• Trekningslisten kunngjøres på hjemmesiden til Sollia Fjellstyre. 

• Betalingsfrist 2 uker. Ubetalte kort / kort som blir takket nei til fordeles til neste mann på lista.  

• 2 jegere som har fått tildelt jakt kan danne lag.  

• I rekrutteringsøyemed, kan jegere som har fått tildelt kort ha med seg ungdom under 25 år.  Disse 
to skal jakte sammen, og begge skal oppfylle kravene om betalt jegeravgift / oppskyting.  Dette 
skal klargjøres med administrasjonen før jakt. 

• Utenbygds jegere kan jakte på lag med innenbygds jeger, såfremt begge har fått tildelt jakt. 

• Kontrollkort blir sendt ut til jegerne når dokumentasjon på storviltprøven og betalt jegeravgift har 
blitt framvist.  

 
 
Elgjakt 

• Ledige elg- og hjortejaktfelt innenfor statsallmenningene i Sollia lyses ut og trekkes via nettstedet 

inatur. Etter at trekningen er foretatt får fjellstyret en kort frist til å godkjenne trekningsresultatet 

før dette offentliggjøres. Dette gjøres av daglig leder.  

• Personer som kommer inn under innenbygds tildeling av elgjakt er: 

✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt innen Stor-Elvdal. Dvs å ha vært 

fast bosatt i Stor-Elvdal kommune minst ett år ved jaktstart. 

✓ Innenbygdsboende ungdom under 25 år som har flyttet ut, men som fortsatt er under 

utdanning. 

✓ Det er ikke tilstrekkelig å kun være folkeregistrert i Stor-Elvdal, men en må faktisk må bo der. 

Så når det gjelder personer som hevder de pendler mellom jobb og fast bopel, må de ha 

godkjent pendlerstatus iht forskrift om folkeregistrering. Dette er det opp til den enkelte 

søker å kunne påvise ved forespørsel fra administrasjonen.  

• Elgjakten skal ha en fordeling på 60 / 40 % av fellingstillatelsene til henholdsvis innenbygds / 
utenbygds jaktlag. Kvote til innenbygds må ikke overskride 60 %.  

• Fjellstyret bruker samme priser på elgjakt som Stor-Elvdal kommuneskoger. Disse prisene 
reguleres årlig etter mai-konsumprisindeksen. Prisene er like for innen og utenbygds. 
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• Det betales en grunnavgift pr dyr på kvoten. Hvis dyret blir skutt, brukes i tillegg en prismatrise, 
hvor grunnavgiften trekkes fra. Denne prisreguleres etter samme indeks.  

• Jakten leies normalt ut i 4-års perioder. 

• Søknadsfrist 30.april. 

• Administrasjonen fordeler tildelt kvote på de ulike jaktfeltene.  
 
Vedtak: 
Småviltjakt innenbygds 

• Personer som kommer inn under innenbygds tildeling av småviltjakt er: 

✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt innen gamle Sollia kommune (iht 
Fjellovens § 23, andre ledd). Dvs å ha vært fast bosatt i Sollia minst ett år ved jaktstart. 

✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt i bygd eller grend der 
innbyggerne fra gammel tid har utøvd allmenningsbruk i allmenningen, dvs kretsene Vekkom, 
Kjønås og Venabygd. (iht Fjellovens § 23, andre ledd).  Dvs å ha vært fast bosatt innen 
Vekkom, Kjønås eller Venabygd minst ett år ved jaktstart. 

✓ Innenbygdsboende ungdom som har flyttet ut, men som fortsatt er under utdanning. Dette 
gjelder de som fyller 25 år eller yngre innen det aktuelle jaktåret. 

✓ Det er ikke tilstrekkelig å kun være folkeregistrert i Sollia / kretsene i Ringebu for å bo der. Så 
når det gjelder personer som hevder de pendler mellom jobb og fast bopel, må de ha 
godkjent pendlerstatus iht forskrift om folkeregistrering. Dette er det opp til den enkelte 
søker å kunne påvise ved forespørsel fra administrasjonen.  

• Innenbygds jegere kan mot løsing av jaktkort, jakte innenfor de ulike arters jakttid på hele 
allmenningen.  

• Harejakt er tillatt på samme måte, med unntak av første uke i elgjakten, hvor harejakt med hund 
stoppes. Dette er f.o.m 25.09 t.o.m. 01.10.  

• Det skilles ikke på jakt med og uten hund. For jakt med hund på høsten er det krav om 
sauerenhetsbevis.  

• Hvis rypejakta stenges er sesongkort som allerede er solgt fortsatt gyldige for andre jaktbare arter 
småvilt. Det kan i tillegg brukes som treningskort på rype.  
 

Småviltjakt utenbygds 

• For utenbygds jegere deles starten av småviltjakten inn i tre 5-dagers perioder med begrenset 
kortsalg, med start første periode 10.09. I disse periodene er allmenningen også inndelt i 
tre jaktfelt, og administrasjonen kan fordele ca 20 jaktkort på hvert jaktfelt. Det selges også rene 
harejaktkort i samme periode / område.  

• Inntil 10 kort i hver periode i hvert felt kan selges for 3 år av gangen, hvor da søker får tildelt èn 1., 
èn 2. og èn 3. periode.  

• Inntil 12 kort i de begrensede periodene kan selges til turistbedrifter i Sollia for å styrke 
næringsgrunnlaget. Søknadsfrist 1. mai.  

• Det skilles ikke på jakt med og uten hund. For jakt med hund på høsten er det krav om 
sauerenhetsbevis.  
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• I perioden 25.09 – 28/02 er det i utgangspunktet fritt kortsalg i hele allmenningen. Harejakt med 
hund er tillatt på samme måte, med unntak av første uke i elgjakten, hvor harejakten stoppes. 
Dette er f.o.m 25.09 t.o.m. 01.10.  

• Trening av fuglehunder er tillatt i perioden 25.09 til 31. 03, og en får kjøpt egne treningskort. 

• Rypejakta kan i enkelte tilfeller bli enten stoppet eller begrenset. Dette vil bli annonsert. Kort som 
allerede er kjøpt kan om ønskelig bli refundert, og en kan istedenfor kjøpe treningskort. Kortet er 
fortsatt gyldig på andre jaktbare arter småvilt.  

• Søknadsfrist 1. mai. Søknad via e-post eller ordinær post. 

• Trekkes av administrasjonen, som fordeler jakta. Tilbud sammen med faktura sendes ut til jegerne, 
2 uker forfalldato. Ved ubetalt jakt, går tilbudet til neste mann på lista. Etter 1. august fordeler 
administrasjonen kort fortløpende på de som er interesserte.  

• Ungdom mellom 14-16 år tildeles gratis jaktkort, når de jakter sammen med jeger som har fått 
tildelt jakt. Denne skal være under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen 
må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst 3 år.  

• For jakt på arter som har jakttid før 10.9 (for eksempel andefugl og smårovvilt), må det tas kontakt 
med administrasjonen.  

 
Beverjakt 

• Løyve på beverjakt tildeles i utgangspunktet innenbygds jegere, med mindre det er kort til overs. 
Dette er: 
✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt innen gamle Sollia kommune (iht 

Fjellovens § 23, andre ledd). Dvs å ha vært fast bosatt i Sollia minst ett år ved jaktstart. 
✓ Innenbygdsboende ungdom som har flyttet ut, men som fortsatt er under utdanning. Dette 

gjelder de som fyller 25 år eller yngre innen det aktuelle jaktåret. 
✓ Det er ikke tilstrekkelig å kun være folkeregistrert i Sollia, men en må faktisk bo der. Så når det 

gjelder personer som hevder de pendler mellom jobb og fast bopel, må de ha godkjent 
pendlerstatus iht forskrift om folkeregistrering. Dette er det opp til den enkelte søker å kunne 
påvise ved forespørsel fra administrasjonen.  

• Søknadsfrist 1. mai via e-post eller ordinær post. 

• Tildeling skjer etter loddtrekning, som utføres av administrasjonen.  

• Kortet er personlig. 
 
Rådyrjakt  

• Løyve på rådyrjakt tildeles i utgangspunktet innenbygds jegere, med mindre det er kort til overs. 
Dette er: 
✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt innen gamle Sollia kommune (iht 

Fjellovens § 23, andre ledd). Dvs å ha vært fast bosatt i Sollia minst ett år ved jaktstart. 
✓ Innenbygdsboende ungdom som har flyttet ut, men som fortsatt er under utdanning. Dette 

gjelder de som fyller 25 år eller yngre innen det aktuelle jaktåret. 
✓ Det er ikke tilstrekkelig å kun være folkeregistrert i Sollia, men en må faktisk bo der. Så når det 

gjelder personer som hevder de pendler mellom jobb og fast bopel, må de ha godkjent 
pendlerstatus iht forskrift om folkeregistrering. Dette er det opp til den enkelte søker å kunne 
påvise ved forespørsel fra administrasjonen.  
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• Søknadsfrist 1. mai via e-post eller ordinær post. 

• Tildeling skjer etter loddtrekning, som utføres av administrasjonen.  

• Kortet er personlig. 
 
Villreinjakt innenbygds 

• Personer som kommer inn under innenbygds tildeling av villreinjakt er: 

✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt innen gamle Sollia kommune (iht 
Fjellovens § 23, andre ledd). Dvs å ha vært fast bosatt i Sollia minst ett år ved jaktstart. 

✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt i bygd eller grend der 
innbyggerne fra gammel tid har utøvd allmenningsbruk i allmenningen, dvs kretsene Vekkom, 
Kjønås og Venabygd. (iht Fjellovens § 23, andre ledd).  Dvs å ha vært fast bosatt innen 
Vekkom, Kjønås eller Venabygd minst ett år ved jaktstart. 

✓ Innenbygdsboende ungdom som har flyttet ut, men som fortsatt er under utdanning. Dette 
gjelder de som fyller 25 år eller yngre innen det aktuelle jaktåret. 

✓ Det er ikke tilstrekkelig å kun være folkeregistrert i Sollia / kretsene i Ringebu for å bo der. Så 
når det gjelder personer som hevder de pendler mellom jobb og fast bopel, må de ha 
godkjent pendlerstatus iht forskrift om folkeregistrering. Dette er det opp til den enkelte 
søker å kunne påvise ved forespørsel fra administrasjonen.  

• Søknadsfrist 1. mai, via e-post eller ordinær post.  

• I forkant av trekningen blir søkerlistene for Sollia gått gjennom av administrasjonen, og listene for 
Ringebu blir gått gjennom av administrasjonen i samarbeid med daglig leder i Ringebu Fjellstyre. 
Etter denne gjennomgangen vil det noen ganger bli stilt spørsmål om innenbygdsstatusen til 
enkelte søkere. I slike tilfeller blir den aktuelle jeger tilskrevet, med forespørsel om en 
redegjørelse / dokumentasjon på sin innenbygdsstatus.  

• Hvis redegjørelsen fra søkerne ikke har kommet fjellstyret i hende innen trekning, blir disse 
foreløpig med på trekningen. Hvis det viser seg at de ikke oppfyller kravene til innenbygds status, 
blir søkeren overført til utenbygds søkerliste, og kortet blir tildelt utenbygds søker.  

• Det tildeles gratis ”Fritt dyr” til førstegangsjegere fra Sollia som innen jaktåret fyller 20 år eller 
yngre.  

• Fordelingen av villreinkort til søkere fra Sollia og Ringebu fordeles iht avtale inngått 2.3.1990.  

• Innenbygds villreinkort trekkes på fjellstyremøte, og trekningslistene kunngjøres på hjemmesiden 
til Sollia Fjellstyre. 

• Tilbud blir så sendt ut sammen med faktura, med 2 uker betalingsfrist. 

• Ubetalte kort / kort som blir takket nei til, fordeles fortløpende på utenbygds søkere iht 
trekningsliste.  

• Jegere kan bytte kort innad, men må avklare dette med administrasjonen. 

• En jeger kan ikke få tildelt  / bytte til seg ”Fritt dyr” oftere enn hvert 4. år. Slike dyr går videre til 
neste mann på lista.  

• 2 innenbygds jegere kan jakte på lag, hvis begge har fått kort. Man kan kun jakte på ett lag. 

• I rekrutteringsøyemed, kan jegere som har fått tildelt kort ha med seg ungdom som fyller 25 år 
eller yngre innen det aktuelle jaktåret. Disse to skal jakte sammen, og begge skal oppfylle kravene 
om betalt jegeravgift / oppskyting. Dette skal klargjøres med administrasjonen før jakt.  

• Innenbygds jeger kan jakte på lag med utenbygds jeger, såfremt begge har fått tildelt jakt. 
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• Kontrollkort blir sendt ut til jegerne når dokumentasjon på storviltprøven og betalt jegeravgift har 
blitt framvist.  

 
Villreinjakt utenbygds 

• Utenbygds jegere kan søke på overskytende kort. 

• Søknadsfrist 1. mai, via e-post eller ordinær post.  

• Administrasjonen trekker ut 30 utenbygds søkere som får tilbud på kort som blir takket nei til av 
innenbygds søkere. Etter dette fordeler administrasjonen kortene fortløpende.  

• Trekningslisten kunngjøres på hjemmesiden til Sollia Fjellstyre. 

• Betalingsfrist 2 uker. Ubetalte kort / kort som blir takket nei til fordeles til neste mann på lista.  

• 2 jegere som har fått tildelt jakt kan danne lag.  

• I rekrutteringsøyemed, kan jegere som har fått tildelt kort ha med seg ungdom som fyller 25 år 
eller yngre innen det aktuelle jaktåret. Disse to skal jakte sammen, og begge skal oppfylle kravene 
om betalt jegeravgift / oppskyting. Dette skal klargjøres med administrasjonen før jakt. 

• Utenbygds jegere kan jakte på lag med innenbygds jeger, såfremt begge har fått tildelt jakt. 

• Kontrollkort blir sendt ut til jegerne når dokumentasjon på storviltprøven og betalt jegeravgift har 
blitt framvist.  

 
Elgjakt 

• Ledige elg- og hjortejaktfelt innenfor statsallmenningene i Sollia lyses ut og trekkes via nettstedet 

inatur. Etter at trekningen er foretatt får fjellstyret en kort frist til å godkjenne trekningsresultatet 

før dette offentliggjøres. Dette gjøres av daglig leder.  

• Personer som kommer inn under innenbygds tildeling av elgjakt er: 

✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt innen Stor-Elvdal. Dvs å ha vært 

fast bosatt i Stor-Elvdal kommune minst ett år ved jaktstart. 

✓ Innenbygdsboende ungdom som har flyttet ut, men som fortsatt er under utdanning. Dette 

gjelder de som fyller 25 år eller yngre innen det aktuelle jaktåret. 

✓ Det er ikke tilstrekkelig å kun være folkeregistrert i Stor-Elvdal, men en må faktisk bo der. Så 

når det gjelder personer som hevder de pendler mellom jobb og fast bopel, må de ha 

godkjent pendlerstatus iht forskrift om folkeregistrering. Dette er det opp til den enkelte 

søker å kunne påvise ved forespørsel fra administrasjonen.  

• Elgjakten skal ha en fordeling på inntil 60 / 40 % av fellingstillatelsene til henholdsvis innenbygds / 
utenbygds jaktlag.  

• Jakten leies normalt ut i 4-års perioder. 

• Søknadsfrist 30.april. 

• Administrasjonen fordeler tildelt kvote på de ulike jaktfeltene.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Sollia 
fjellstyre innen 3 uker fra kunngjøring av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven 
§§ 18 og 19. 
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