
 

Kvikne fjellstyre – Rute 568 – 2512 Kvikne – Telefon: 62 48 63 70 - 99 27 49 43 – Telefaks: 62 48 63 01 

E-post: kvikne@fjellstyrene.no - Bankgiro: 1895 22 16984 – Organisasjonsnr: 983 941 060 

 

Lagsjakt under villreinjakta  

 

Kvikne Fjellstyre ønsker å innføre muligheten for lagsjakt under villreinjakta som ei prøveordning i en 

treårsperiode (2015 tom 2017). Etter endt prøveperiode skal ordninga evalueres.  

 

Søknad om villreinjakt gjøres individuelt, som tidligere.  

 

 Etter trekning kan de som har søkt på jakt det aktuelle året, sende en skriftlig anmodning til 

Fjellstyret om å komme på jaktlag med en navngitt person som ble trukket ut til jakt. Søker kan både 

være en som ble tildelt jakt selv, eller en som havnet på reservelista. Før slik anmodning sendes må 

dette være avklart mellom de aktuelle jegerne.  

 

 Kun den som ble trukket ut til jakt det aktuelle året stiller i andre rekke under trekningen året etter 

(bare denne personen må også stå over storbukktrekning de påfølgende 9. år, dersom det er aktuelt). 

Dette gjelder uavhengig av hvem som eventuelt skyter dyret. Dersom jaktlaget består av flere 

personer som ble tildelt jakt det aktuelle året stiller begge disse i andre rekke under neste års trekning. 

 

 Man kan kun være med på ett lag for året. 

 

 Alle på jaktlaget må skyte opp og betale storviltavgift, fremvise dette for Fjellstyret og skrive under 

på jegerkontrakten.  

 

 Dersom jaktlaget er ute på jakt samtidig må disse ha kontakt med hverandre og være i rimelig avstand 

til hverandre. 

 

 Dersom bare en av jaktlagets medlemmer er ute på jakt må denne personen ha med seg 

fellingstillatelsen/jaktkortet. 

 

 Det settes en bergresing på maks tre personer på et lag (inklusive den/de som fikk tildelt jakta). 

Dersom to personer som ble tildelt jakt det aktuelle året slår seg sammen til ett lag kan de ta med en 

person fra reservelista i tillegg på laget og jakte på de to dyrene som et lag. Inntil tre personer som ble 

tildelt jakt det aktuelle året kan også slå seg sammen til et lag og jakte på de tre dyrene som et lag. 

 

 Siste frist for innsendelse av slik anmodning er 1. juni. 
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