
 
 

Elgjakt 2020-2022- utlysing  

 
Jakta er avertert i Hadeland og på allmenningens hjemmeside www.gran-almenning.no, samt at skriv 

sendes samtlige jaktledere siste 5 år. 

  

Generelt 

 Alle jaktfelt lyses ut for tre år uten fortrinn for de som ikke hadde jakt foregående år.  

 Jaktlag forplikter seg til å ta evt. tilleggsdyr. 

 Gran Almennings Østås har ny 5 årig bestandsplan fra 2020, mens Veståsen er inne i tredje 

år av bestandsplanen. 

 For begge områder er målet for bestandsnivå satt til 0,25 sette dyr pr jegerdagsverk.  Sett elg 

pr jegerdagsverk i 2019 var 0,11 for Øståsen og 0,26 for Veståsen (hele valdet). 

 Det er ikke skader på furuforyngelser, men vekter er dårlige.  Jakttrykket reduseres vesentlig 

på Øståsen.   

 Bestandsplanens mål er en forsiktig økning av elgstammen og bedre produktiviteten ved å 

heve alderen i stammen. Uttaket rettes mot økt kalveavskyting og spare store produktive kuer 

og store okser.   

 På Øståsen har bestandsplanen følgende fordeling i uttaket: 40 % kalv, 20 % ku/kvige og      

40 % okse/piggokse. Okser med 7 til 11 tagger fredes.     

 Det tillates ikke å skyte ku fra kalv og ku med to kalver fredes inkl. kalvene.  

 

 På Veståsen har bestandsplanen følgende fordeling i uttaket: 30 % kalv, 30 % ku/kvige og 

50 % okse/piggokse.  For begge områder ønskes at store produktive voksne dyr spares. 

Fredningsbestemmelser er like. 

 På Veståsen opereres med vektgrense på 140 kg for ku. 

 

 Antall dyr og fordeling på kjønn og alder kan endres fra år til år. 

 Jaktfeltstruktur Øståsen endres til gammel modell med 5 jaktfelt, men med bakgrunn i kraftig 

reduksjon i antall dyr droppes to perioder. 

 For sørretten leies området sør for E16 ut til naboterreng og kan ikke jaktes av lag med rett i 

Gran Almenning. 

 Felte dyr og stedsanvisning meldes snarest mulig og senest i løpet av samme dag telefon eller 

SMS til Knut Narvestad (977 13051) eller Harald Kvam (414 55599).  Felt vilt kan ikke 

transporteres ut av terreng før det er meldt fra som beskrevet. 

 

Kvote 2020:      

Øståsen:  1.periode 5.10 – 8.11    

Jaktfelt  Kalv Kvige/Ku Piggokse/Okse   

Nordvest + fremre: 1       0   1    

Nordøst:  1       1  0  

Fremre   1       0  1 

Midtre:   1       0   1                

Sør        1       1   0                    

sum utdelt   5       2  3  

 

 

Veståsen:  Periode 1.10 – 8.11 (variabel tilpasses helgeavslutning) 

Jaktfelt  Kalv  Kvige  Ku Pigg-/Okse   

Vestre:   1       0   1      1              

Østre      1       1  0      1 

sum utdelt   2       1  1      2 
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Prising  

 Grunnavgift kr 5000 pr dyr. Tilleggsdyr halv grunnavgift.    

 Felte dyr kr 85 pr kg, grunnavgift refunderes. 

 Hjort kr 85 pr kg.  

 Merverdiavgift beregnes ikke på jakt i allmenning. 

 

Feilskyting 

 Ved feilskyting refunderes ikke grunnavgiften.   

 Okse over 6 tagger kr 1000 pr pigg, men kr 5000 for 10 og 11 pigger. 

Fra og med 12 tagger ingen piggavgift. 

 

Skadeskyting/Ettersøk 

 Alle jegere vil kunne komme i en situasjon med skadeskyting.   

 Det forutsettes at jaktlag følger de anvisninger lovverket setter til ettersøk og melding om 

skadet vilt.   

 Grunneiers representant skal alltid ha melding samme dag om mulig skadeskyting. 

 

Hytteleie: 

 Det betales 200 kr pr. døgn, lik for alle hytter.  Makspris kr 2000.   Det forutsettes at jaktlaga 

holder seg med ved sjøl.     

 

Tamdyr - Sauereine bikkjer 

 Jaktlaga må være forberedt på at tamdyr kan forekomme i terrenget.  Vi ber om forståelse for 

dette.   

 Det kreves sauerenhetsbevis for alle hunder som skal benyttes under jakt på Gran Almenning 

Østås etter følgende regler: Det kreves sauereinhetsbevis for alle hunder fram til elgjakta, og 

alle hunder over 12 mnd ut året.  Ikke krav på Veståsen. 

 

Hjortejakt 

 Under elgjakta vil alle elgjaktlag kunne felle hjort i sine jaktfelt. Vi ber videre om at 

observasjoner av hjort meldes gjennom www.settogskutt.no.   

 På Øståsen har vi  egen kvote på 10 dyr. Det gis mulighet for å løse hjortekort for kr 750 

for perioden 9.11-23.12, 10 kort legges ut på www.inatur.no. 

 På Veståsen er storvaldet tildelt totalt 20 dyr.  Det vil være mulig for enkeltjegere å løse kort 

for hjortejakt fra 10.9-30.9 og fra 9.11-23.12. Pris kr 1 000. Kort kjøpes fra storvaldet.   

 Hjort prises til kr. 85,- pr. kg. Skutte hjort rapporteres umiddelbart til Knut Narvestad (mobil 

977 13051) eller Harald Kvam (mobil 414 55599).  

  

Jaktlag og søknadsfrist 

 Rettene settes bort etter loddtrekning mellom interesserte lag fra gamle Gran sogn.  Det er i år 

5 retter på Øståsen og 2 retter på Veståsen som legges ut for 3 år.   

 Et jaktlag skal bestå av 6-8  aktive jegere, herav minst  2 med bruksrett i GA. Inntil 2 jegere 

med bostedsadresse utenfor gamle Gran sogn aksepteres.  

 Søknad på vedlagte skjema, til GA innen 20. april kl. 12.00.   De ønskede jaktfelt prioriteres i 

nummerert rekkefølge. Attest for godkjent ettersøkshund (jf. forskrift om jakt mv § 23 og 

26) eller underskrevet avtale om tilgang på ettersøksekvipasje må vedlegges søknaden. 

Mangelfulle søknader forkastes.  

 Attest for godkjent skyteprøve, kvittering for innbetalt jegeravgift og undertegnet regelsett for 

elgjakt leveres samlet for hele jaktlaget 14. dager før jaktstart.  

 Trekningsresultat bekjentgjøres på vår hjemmeside, www.gran-almenning.no, og i e-post til 

søkerne.    
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Jaktperioder 

Øvre Romerike Elgregion anmoder sine medlemmer å utsette jaktstart til 5. oktober for en roligere 

brunstperiode. Håpet er at dette kan bidra til mer effektiv befruktning og frekvensen med sent fødte 

kalver går ned 

 

Jaktperiode Øståsen:   5.10-8.11. Variabel avslutning med helg. 

 

Jaktperiode Veståsen: 1.10-8.11. Variabel avslutning tilpasset helg. 

 

Sett elg – www.settogskutt 

 Statistikk med utgangspunkt i sett elg data er meget viktig grunnlag i elgforvaltningen. 

 Det er derfor viktig at rapportering av skjema skjer samvittighetsfullt og så korrekt som mulig.   

 Rapportering  skal utføres hver kveld som del av oppsummeringen av dagens jakt på 

www.settogskutt.no, evt. egen feltapp.  Jaktleder må disponere egen e-postadresse. 

 Sett-elg-rapportering samt rapportering av vekt skal være ferdig rapportert senest 5 dager etter 

avsluttet jakt.  Senere levering medfører gebyr på kr. 100 pr dag. 

 

Det forutsettes at det jaktes sammenhengende med fullt lag fra første jaktdag. Det aksepteres 

jaktpauser litt ut i jakta for å gi terreng og dyr ro. Jaktleder og bruksberettigede jegere har et 

spesielt ansvar for at regelverket blir fulgt. Trening av jakthunder på allmenningens grunn før 

jakta er ikke tillatt!  Brudd kan medføre utestengelse av enkeltpersoner eller hele lag. 

 

Alle jegere må ha gyldig vegbillett plassert lett synlig i evt. bil. 

 

Det vil også i år legges opp til et felles førjaktsmøte med jaktlagsledere enten i regi av allmenningen 

eller fellesmøte for hele kommunen. 

 

Med hilsen  

Gran Almenning 

Knut Narvestad 

 

 

 

Vedlegg: Søknadsskjema for elgjakt  
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Søknad på elgjakt i Gran Almenning - 2020 
(Søknad må være allmenningen i hende innen 20.04 kl. 12) 

Jaktlagsleder:                                                                Tlf (priv.): 

                                                                                               Tlf (mobil): 

Adresse: 

Postadr.:                                                                                Tlf. (arb.): 

E-post adresse: 

(Jaktlag skal bestå av 6-8 jegere hvora minst 2 med bruksrett.) 

Nr Jaktlagsmedlem                                  Mobil tlf Bruksrett i 

G.A. 

Gnr./Bnr 

    Elgjakt i G.A.  

           I  fjor 

     Ja                Nei 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Som bruksberettigede regnes de som er oppført i manntallet (en pr. eiendom).  

*Periodene på vestsida slåes sammen – 1.10-8.11 

Ønskes hytte disponert under jakta?  Godkjent ettersøksekvipasje (dokumentasjon 

vedlegges nye regler fra 2016, se NKK’s hjemmeside): 
                                 Nr: Navn: 

  Nr: Navn: 

Andre hunder som skal benyttes *):   

Nr:                               Navn:  Nr: Navn: 

Nr:                               Navn:   Nr: Navn: 

*) Kan være til hjelp ved melding om hunder som er funnet 

Jaktlagsleders underskrift:                                                                                                                                      

Sted:                 Dato:                     Navn:                         

 

Tildelt jakt Gran Almenning 2020-22 1. periode 2. periode 

Jaktfelt: 

 

  

Underskrift GA: 

 

  

 

Søker på følgende retter:   
Øståsen J0002 Nordøst retten       
Øståsen J0003 Nordvest-fremre rett          
Øståsen J0026 Midt retten           
Øståsen J0056 Sør retten                     
Veståsen J0017 Vest retten*              
Veståsen J0018 Øst retten*               

Rettene nummereres utfra ønsket 

prioritet!   

 

 

Trekning foretas ved at jaktlag trekkes 

og tildeles den høgest prioriterte rett 

som er ledig. 


