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Jakt 
 Søknadsfrist for all jakt i Kvikne Østre 

statsallmenning er 1. april. 
 Trekking av jegere som har søkt om jakt vil foregå i slutten av mai.  

 Innbyggerne i Kvikne og Innset kan søke om fellingstillatelse på henholdsvis 2/3 og 1/3 

fra totalt antall tildelte villrein. 

 Førstegangsjegere (villrein) blir forfordelt før andre søkere. En førstegangsjeger defineres 

som første gang denne jakter hjortevilt (rådyr, hjort, elg og villrein). Man blir ikke 

definert som førstegangsjeger dersom man har jaktet noe hjortevilt tidligere. Det er ingen 

øvre aldersgrense på en førstegangsjeger. For å være sikker på å bli forfordelt som 

førstegangsjeger, bør man skrive at man er førstegangsjeger i søknaden. Dersom dette 

ikke er skrevet, kan man ikke klage på at man ikke blir forfordelt som førstegangsjeger. 

 For å unngå tvilstilfeller må alle søknader som sendes per post være Fjellstyret i hende (på 

kontoret på Vollan) innen fristen (1. april). Dersom brevet er mottatt etter denne datoen 

vil søknaden ikke bli tatt til følge. Eposter med søknader må være sendt innen fristen (1. 

april). Fristen er den samme (1.april) uansett om dette er en helligdag eller ikke. 

 Liste over navn på uttrukne villreinjegere offentliggjøres vanligvis innen 2 dager etter 

fjellstyremøtet. 

 Jegere som tildeles jaktkort/fellingsrett, blir tilsendt brev og giroblankett.  

 Reservene vil bli oppringt i begynnelsen av juli, og de som ønsker fellingsrett blir tilsendt 

brev og giroblankett. 

 En villreinjeger som blir trukket ut til storbukk, kan ikke trekkes ut til storbukk de 

påfølgende 9 år (10 år inkludert det året man fikk storbukk). Man er imidlertid med på 

vanlig trekning av andre villreinkategorier. 

 

Alle søknader skal være skriftlig og sendes til Kvikne fjellstyre, Rute 568, 2512 Kvikne, 

eventuelt til kvikne@fjellstyrene.no  

Søknader mottatt etter fristens utløp vil ikke bli tatt til følge. 
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