JAKTREGLER FOR MYKLAND STORVALD
Gjeldende jaktregler ble vedtatt i konstituerende møte på Mykland den 19. april 2001.
Revidert på årsmøtet i Mykland Storvald 14.03.06

1. Forholdet mellom Mykland storvald og medlemslagene.
Vedtekter og regler i grunneierlag (heretter kalt jaktlag) som står tilsluttet Mykland storvald (også kalt
laget) er laget uvedkommende.
2. Deling av fellingskvote.
Styret i Mykland storvald fatter vedtak om fordeling av lagets samlede fellingskvote på de
enkelte jaktlag.
Hovedprinsippet er at fellingskvoten skal fordeles etter tellende areal. Storvaldets område kan etter
vedtak i årsmøtet deles i soner bestående av flere jaktlag med tilnærmet likt minsteareal.
Hovedprinsippet kan fravikes når en eller flere av nedenfor nevnte forutsetninger er til stede:
a. Jaktlag ønsker mindre fellingskvote enn arealet tilsier.
b. Jaktlag har ikke overholdt avskytningsplanen med hensyn til kjønns – og aldersfordeling
eller antall felte dyr.
c. Dersom det innenfor ett eller flere jaktlag dokumenteres betydelige skader på skog og
innmark.
d. Årsmøtet kan fatte vedtak om at deler av lagets kvote kan holdes tilbake for senere
fordeling til jaktlag etter vedtatte retningslinjer (Eksempel: Premiering ved felling av
små og svake dyr).
Jaktlag som er tildelt ekstrakvote p.g.a. dokumenterte beiteskader må felle skadedyret(ene) innen 1.
oktober. Ekstrakvote som ikke er benyttet innen den tid tilfaller laget, og kan fordeles til jaktlagene på
ordinær måte.
3. Skadedyr og vilt avlivet av humanitære grunner.
Årsmøtet kan fatte vedtak om at deler av lagets fellingskvote kan anvendes til uttak av "skadedyr" og
dyr som avlives av humanitære grunner (påkjørsler, bruddskader, syke dyr og liknende).
Medlemslaget hvor skaden er forvoldt skal gis anledning til å ta dyret på egen kvote. Dersom jaktlaget
ikke ønsker å ta dyret på egen kvote, kan dyret tas av lagets felleskvote og selges til inntekt for
storvaldet. Tilsvarende ordning gjøres gjeldende for avliving av vilt på humanitært grunnlag.
Årsmøtet fatter vedtak om hvordan laget skal organisere det praktiske arbeidet knyttet til
felling/avliving/ivaretakelse og eventuelt salg av skadegjørende vilt og vilt felt av humanitære årsaker.
4. Reaksjoner ved feilfellinger.
Hvert enkelt jaktlag er ansvarlig for at uttaket av elg blir i samsvar med avskytningsplanen.
Eventuelle brudd som ikke kan rettes opp innenfor disse reglene eller rammene i avskytningsavtalen
med kommunen skal svares for av det jaktlag som er årsak til bruddet.
Felling av flere dyr enn tildelt.
Dersom det i et jaktlag felles flere dyr enn tildelt, skal jaktleder straks varsle leder av storvaldet.
Konsekvensene av feilfellinger vil variere med hvor stor andel av storvaldkvoten som er felt.
a. Dersom storvaldkvoten er overskredet, skal valdleder rapportere til kommunen.
b. Dersom storvaldkvoten ikke er fylt og jaktlaget har felt ett dyr mer enn tildelt, skal ett dyr komme
til fratrekk på neste års kvote. Dersom et jaktlag har felt mer enn ett dyr over kvoten, kan styret
idømme straff ved å trekke mer fra neste års kvote enn det som er felt for mye og/eller endre type
dyr. Styret kan også eventuelt inndra dyret til inntekt for storvaldet.

Felling av feil type dyr.
Felling av feil type dyr i et jaktlag skal korrigeres neste år. Dersom feilen ikke kan rettes opp
innen rammen av lagets avskytningsplan, skal feilen rettes opp i neste planperiode.
5. Tilleggskvote.
Noen dyr av felleskvoten kan holdes tilbake og benyttes for ekstratildeling under jaktperioden. til
jaktlag som ønsker ekstratildeling og som har:
a. Felt dyr uegnet som menneskeføde på grunn av skade, betennelse, avmagring eller annet, og hele
dyret kasseres eller nyttes til dyrefor.
b. Felt dyr som delvis kan nyttes, og den delen av dyret som kan nyttes er mindre enn vektgrensen for
tildeling av ekstradyr..
c. Felt små og lette dyr med vekt under en av styret fastsatt grense.
d. Andre og uforutsette tilfeller.
e. Det skal spesielle grunner til for tildeling av mer enn ett ekstradyr pr. jaktlag.
Det kreves erklæring fra veterinær når det gjelder punkt a og b, og fra ett av nabovaldene eller fra et
styremedlem når det gjelder punkt c og d. Hva slag dyr som eventuelt tildeles ekstra avhenger av hva
laget har felt og hva som eventuelt er igjen av årets kvote.
6. Varsling og ettersøk av såret hjortevilt.
Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutte eller såret vilt i henhold til
hjorteviltforskriftene.
Årsmøtet kan fatte vedtak om at styret organiserer ettersøksordninger i samsvar med
hjorteviltforskriftenes § 25.
7. Jaktsamarbeid.
a. Jaktlagene står fritt til å bytte dyr og avtale vilkår for dette slik at uttaket er i samsvar med
avskytningsplanen.
b. Ingen jaktlag kan jakte på andres jaktlag i storvaldet, med mindre dette er avtalt mellom
jaktlagene. Ved slik jakt skal jaktleder være varslet.
c. Hvert jaktlag skal oppnevne ansvarlig jaktleder.
8. Rapportering.
a. Alle felte dyr skal veies. Alder, kjønn, vekt og fellingsdato skal rapporteres.
b. Fellingsrapport, "sett elg" – skjema og lignende skal sendes leder for storvaldet innen to
dager etter at jakta er slutt.
c. Skadeskyting skal rapporteres til leder for storvaldet og kommunen samme dag.
d. Ved innsamling av organ, iverksatt av viltmyndighetene, skal styret informere lagene og ha
ansvaret for gjennomføringen.
9. Kontroll.
Årsmøtet fatter, etter forslag fra styret, vedtak om kontrollordninger for felte dyr. Jaktlagene plikter å
framvise felte dyr.

