Elgjakt
Espedalen Bygdealmenning

Følgende elgjakt-terreng ønskes leid bort for perioden 2014 – 2017:

Felt
nr.
1.
2.
3.

Jaktterreng

Kvote i 2014

Espedalen Bygdealmenning
Langsudalen-Kjørrbekken
Hersjømyrin
Kluftene - Sandvassli

Kalv/ungdyr
3
3
3

Ku

Okse
1
1
1

I tillegg kan det tildeles tilleggsdyr.
Det er forhåndstildelt 1 kalv/ungdyr i 2014. Forhåndstildelte tilleggsdyr skal ved jaktstart det
enkelte år være kalv/ungdyr.

Det tas forbehold om endringer i kvoten for det enkelte år i 4-års perioden.
2 ½ årige og eldre dyr kan godkjennes som årskalv/ungdyr etter felles retningslinjer for Fron
Vest.
Jakttida på elg er f.o.m. 25.9. t.o.m. 15.11. på alle felt.
Fastpris pr.kg kjøtt for felte dyr, kr. 68,- pr. kg. For ikke felte dyr på tildelt grunnkvote,
beregnes grunnavgift med kr. 2.400,- pr. dyr. Det kreves ikke grunnavgift på manglende
felling av evt. forhåndstildelte tilleggsdyr. Tilleggsdyr avregnes etter 75 % av prisen på
grunnkvota.
For årskalv med slaktevekt inntil 50 kg, er det halv kg pris av prisen på henholdsvis
grunnkvote og tilleggskvote.
Bygdealmenninger er fritatt for merverdiavgift. Hvis inntektene fra elgjakt i
bygdealmenninger blir merverdiavgiftspliktig i løpet av 4 års perioden, så blir prisene
reforhandlet.

For alle felte dyr betales det kommunal fellingsavgift.

Det gjøres oppmerksom på at det kan foregå småviltjakt på alle elgjaktfeltene i hele
elgjakttida.

Skriftlig påmelding av jaktlag må være Espedalen Bygdealmenning v/Ole Petter Kleiven,
Skåbuvegen 2167, 2640 Vinstra eller eb2011@hotmail.no senest 5.5.2014 kl.15.00. Samtlige
deltakere på jaktlaget og dets ansvarlige leder må navngis i påmeldingen.
Jaktlagene anmodes om å prioritere feltene de ønsker å jakte på. Det må videre klart gå
frem om laget ønsker å leie elgjakta for hele 4-årsperioden eller ikke.
Det tas forbehold om å kunne godta eller forkaste påmeldingen fra et hvilket som helst
jaktlag.
Fordeling av elgjaktfeltene vil foregå ved loddtrekning samme kveld som påmeldingsfristen
går ut. En fra hvert jaktlag som har søkt jakt, møter ved loddtrekningen.
For trekningen legges følgende kriterier til grunn:
1. Leder i jaktlaget skal være bruksberettiget i Espedalen Bygdealmenning.
2. Jaktlag der 30 %, dog minst 3 jegere har bruksrett i almenningen, prioriteres foran
lag som ikke oppfyller nevnte minstekrav. Som bruksberettigede i denne
sammenheng menes eiere av bruksberettigde eiendommer i Espedalen
bygdealmenning og føderrådsfolk.
3. Jaktlag kan ikke melde seg dersom de har tilgang på elgjakt andre steder. Slike lag
blir utelatt fra loddtrekning, uansett om de fyller minstekravet til antall
bruksberettigede eller ikke. Det kreves at alle som står oppført som deltakere på
jaktlaget, dokumenterer bestått storviltprøve og deltar aktivt i jaktutøvelsen.
Ved kontraktsinngåelse stilles det krav om tilgang til godkjent ettersøkshund.

