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Kontrakt for elgjakt perioden 2017-2021 
Vald: Leksvik Grunneierlag 
 
Kontrakt kan underskrives på jaktledermøtet på kommunehuset før jakta 2017 eller etter avtale med 
Karl Oddvar Balvold. Dersom det er spørsmål til kontrakten, ta kontakt på telefon 950 53 713 eller e-
post post@leksvikgrunneierlag.com. 

 
1. JAKTRETTEN på Gullhaugen jaktfelt tildeles jaktlaget Eksempellaget_LGL, med følgende personer: 
 

1. Hans Hansen (ansvarlig leder) 7.  

2. Ole Olsen 8.  

3. Petter Pettersen 9.  

4. Jørgen Jørgensen 10.  

5. Mons Monsen 11.  

6. Erik Eriksen 12.  

 
2. KONTRAKTSPERIODE OG JAKTTID: 5-års kontrakt gjeldende for perioden 2017-2021. Jakttid: 

 Periode 1: 25. september - 1.oktober 

 Periode 2: 10. oktober – 31. oktober 
 

Jaktlaget har eksklusiv tilgang på elgjakt innenfor jaktfeltet i perioden. Etter 31. oktober kan det bli 
aktuelt å ta ut «skadedyr» dersom det er ledig kvote. Dette skal bestemmes av leder i Leksvik 
Grunneierlag og kan kun foregå på innmark og i samråd med aktuelle grunneier. Jaktlaget kan 
selv ta ut det aktuelle dyret, mot å betale veiledende kjøttpris. Dersom jaktlaget ikke ønsker dette 
vil styret i Leksvik Grunneierlag ordne med annen avskyting/avhending. 
 
Jaktlaget kan jakte hjort på eget jaktfelt innenfor ordinær jakttid for hjort – med unntak av 
mellomperioden fra og med 2. oktober til og med 9. oktober.  

 
3. KVOTE OG RAMMER FOR AVSKYTING: Jaktlaget kan felle: 

 For bestandsplanperioden 2017-2018: inntil 14 elger fordelt på 2 år 

 For bestandsplanperioden 2019-2021: inntil 21 elger fordelt på 3 år, forutsatt at antall 
tildelinger fra kommunen er det samme. Dersom antall tildelinger endres: inntil 12 % av totalt 
antall tildelinger for Leksvik Grunneierlag. Man betaler kun for de elgene som blir felt. I 
henhold til bestandsplan for Leksvik Grunneierlag og Leksvik Bygdeallmenning gjelder 
følgende rammer for årlig avskyting: 

 
1. Avskyting av kalver og 1 ½-åringer skal være minst 65% av totalt felte elger. Kalv skal utgjøre 

minst 45% av den totalt felte kvote i bestandsplanområdet. 
 

2. Beskatning av okse 2 ½ år og eldre skal ikke overstige 15% av felt kvote. 2 ½ års okse med 
slaktevekt under 140 kg reknes ikke med innenfor denne rammen. 

 
3. Beskatning av ku 2 ½ år og eldre skal ikke overstige 15% av felt kvote. 2 ½ års ku med 

slaktevekt under 140 kg reknes ikke med innenfor denne rammen. 
 

4. Kalveførende ku skal ikke felles fra kalven. Dersom kua ved et uhell felles, må også kalven 
felles. 

 
5. Felling av hanndyr 1 1/2 år og eldre, må ikke overstige 50 % av felte dyr (1 1/2 år og eldre) i 

avtaleperioden. 
 

6. Det skal ikke drives jakt i mellomperioden, f.o.m. 2. oktober t.o.m. 9. oktober. 
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7. Det er forbudt å skyte voksen okse (2 ½ år eller eldre og med mer enn 2 spir) første jaktuke 
(f.o.m. 25. september t.o.m 1. oktober). 

 
Dette innebærer følgende fordeling (minimum og maksimum per type dyr) for 14 elger i løpet av de 
første 2 år og 21 de neste 3 år – forutsatt at antall tildelinger fra kommunen er det samme:  
 
Avskyting for 2017-2018 (gitt at kvoten for laget fylles): 
 

Dyr Minimum Maksimum 

Kalv 7 14 

Ungdyr 0 7 

Kalv + ungdyr 10 14 

Voksen ku 0 2 

Voksen okse 0 2 

 
Her er et eksempel på fordeling av fellinger i løpet av denne 2 års bestandsplanperioden – hvor man 
holder seg innenfor kravet: 
 
År 1: 4 kalv, 1 ungdyr, 1 okse og 1 ku. 
År 2: 3 kalv, 2 ungdyr, 1 okse og 1 ku. 
 
Avskyting for 2019-2021 (gitt at kvoten for laget fylles): 
 

Dyr Minimum Maksimum 

Kalv 10 21 

Ungdyr 0 10 

Kalv + ungdyr 14 21 

Voksen ku 0 3 

Voksen okse 0 3 

 
Jaktlaget skal som hovedregel følge avskytingsrammene for hvert enkelt jaktår, men kan «forskyve» 
uttaket med 1 dyr hvert år innenfor aktuelle bestandsplanperiode (for eksempel «spare» et dyr til neste 
år eller «bytte» ungdyr mot voksen mellom 2 jaktår). 
 
Hjort kan felles så lenge det er ledige fellingstillatelser for hjort. Hjort kan kun felles på eget jaktfelt. For 
Grunneierlaget inngår ikke rådyr i kontrakten, men kan felles under elgjakta dersom jaktlaget 
disponerer jaktkort for ordinær rådyrjakt innenfor aktuelle jaktfelt. For Bygdeallmenninga kan man 
skyte rådyr og betale etterskuddsvis. 
 
4. KONTAKTPERSONER:  

 Grunneierlagets kontaktperson er: 
o Karl Oddvar Balvold, tlf: 950 53 713, e-post: post@leksvikgrunneierlag.com 

 Leksvik Bygdeallmennings kontaktpersoner: 
o Robin Sandvold, tlf: 916 29 740, e-post: robin.sandvold@allskog.no 
o Ole Christian Hovstein, tlf: 976 23 500, e-post: olechristian@hovstein.no  
o Karl Oddvar Balvold, tlf: 950 53 713, e-post: post@leksvikgrunneierlag.com 

 Kjøttveier: 
o Leksvik Grunneierlag: Karl Oddvar Balvold, tlf: 950 53 713 
o Leksvik Bygdeallmenning: Oddmund Rognli, tlf: 907 78 565 

 Varsling ved ettersøk/skadeskyting: Asgeir Hektoen, tlf: 977 77 890 
 
5. PRISER: (Alle priser er inkl. mva) 
Forskudd pr tildelt elg inkl. mva: kr 4.000,- pr voksne dyr / ungdyr. Kr 2.000,- pr kalv. 
 
Ved felt elg betales etter slaktevekt. Prislisten baseres på regulering av kilopris for å påvirke jegerne til 
å spare de største dyrene for framtidig bruk i elgstammeproduksjonen. - Lav pris på små dyr, høyere 
pris på store dyr.  
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Kjøttpris bestemmes av følgende tabell, der jaktlagets anbudspris (tillegg i hele kroner per kilo kjøtt) er 
hensyntatt. Alle beløp i hele kroner. Veiledende pris (uten eventuell anbudspris) økes hvert år i 
henhold til konsumprisindeksen. Første justering skjer i 2018. 

Jaktlagets anbudspris: 3   
    

Kjøttpriser per type dyr Intervall Veil. pris inkl mva Pris inkl mva 

Årskalv  40 kg 50 53 

 41-55 kg 60 63 

 56-70 kg 70 73 

 71 kg  80 83 

1 ½ åringer  90 kg 60 63 

 91-110 kg 70 73 

 111-140 kg 80 83 

 141 kg  90 93 

Voksen ku  140 kg 70 73 

 141–170 kg 80 83 

 171 kg  90 93 

Voksen okse  140 kg 70 73 

 141-180 kg 80 83 

 181-230 kg 90 93 

 231 kg  100 103 

 

Det ilegges tilleggsavgift for felling av okse med stort gevir: Kr 500,- per spir som overstiger et antall 
på 8. 
 
Fellingsavgift til Leksvik kommune plusses på i sluttoppgjøret. Per 2017 er beløpet kr 400,- for felte 
voksne dyr og kr 230,- for felt kalv. 

Felt hjort betales etterskuddsvis for 60 kr per kg slaktevekt. 
 
6. REGLER: 
 
6.1 GENERELT 
Jakten skal foregå i henhold til viltloven, grunneierlagets regler, samt kommuneledelsens påbud. 
Jaktretten fører ikke med seg noen rett til å kreve at vanlig arbeid i skogen blir stanset, eller nektelse 
av andre aktiviteter.  
 
Dersom det skadeskytes dyr som ikke blir felt samme dag, eller det felles dyr i strid med 
fellingstillatelsen skal melding om dette gis omgående til leder i Grunneierlaget. 

 
Radiomerka dyr er freda med mindre annet er presisert. 
 
6.2 RAPPORTERING OG INNLEVERINGER 
Det er hver enkelt jeger sitt ansvar å ha nødvendige papirer i orden. Jegerne plikter å fremlegge 
dokumentasjon på forlangende fra jaktoppsyn. 
 
Slaktevektkontrollør skal kontaktes i god tid slik at man kan avtale tidspunkt for veiing. Man kan ikke 
rekne med å få veiing på mindre enn én dags varsel. Det er tillatt å levere elg til offentlig godkjent 
slakteri mot at man leverer kvittering på kjøttvekt fra slakteriet til slaktevektkontrollør. Skjema ”sett elg” 
og skjema vedrørende merka elg skal føres daglig i henhold til instrukser fra kommune eller fra 
Grunneierlaget. 
 
Det skal innleveres underkjever (reingjort og tørket) av alle dyr, samt kjønnstegn av alle hanndyr 
(inklusive kalv). Leveres til kjøttveier senest innen 2 dager etter jakttidens slutt. Oksepenis skal skilles 
fra skinn og kjøtt og kan med fordel henges til tørk.  
 
6.3 FERDSEL OG INNGREP I TERRENGET 
Motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med transport av slakt er tillatt kun med lett utstyr så som 
elgtrekk eller ATV.  
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Jakt på innmark kan kun skje med tillatelse fra grunneier. Tillatelse må innhentes for hver jaktsesong. 
Det er ikke tillatt å kjøre på innmark. Slakteavfall må fjernes fra innmark. Kjøring på privat vei / 
skogsvei må skje i overensstemmelse med grunneier.  
 
Oppsett av jakttårn og eventuell rydding av skytefelt skal skje i samråd med grunneier. 
 
Elgjegere skal betale bompenger. Dette gjelder Kruksetervegen, Ramdalsvegen, Langenvegen, 
Bjønnadalsvegen og Langåssetervegen. Jaktlaget kjøper 1 stk årskort (sommerkort for Langenvegen) 
og skriver navnet på jaktlaget på parkeringslappen samt en liste over registreringsnummer. 
 
6.4 AVTALEN 
Avtalen kan ikke overdras. Avtalen kan sies opp med 6 måneders varsel (før aktuelle jaktsesong). 
 

7. SANKSJONER: 

A. Dersom jaktlaget skyter for mange elger totalt eller for mange elger i forhold til tildelt 
ungdyr/voksen elg i løpet av bestandsplanperioden (innenfor 2 første år eller innenfor 3 siste 
år) ilegges en tilleggsavgift på 20% på sluttsum for det feil-felte dyret. Dyret beholdes av 
jaktlaget. 

B. Dersom jaktlaget feller voksen okse 2,5 år og eldre som er over 140 kg og som har mer enn 2 
spir i løpet av første jaktuke ilegges en tilleggsavgift på 50% på sluttsum for det felte dyret. 
Dyret beholdes av jaktlaget, men geviret må leveres inn til destruksjon. 

C. Mislighold av denne kontrakts bestemmelser kan medføre tap av retten til å drive jakt på 
Grunneierlagets område. 

 
8. ETTERSØKSHUND 
Jaktlaget må disponere godkjent ettersøkshund. 
 
Navn på hund: _____________________________ 
 
Eier: ________________________ 
 
 
9. UNDERSKRIFTER: 
 
For Grunneierlaget/Leksvik Bygdeallmenning  For jaktlaget 
 
Leksvik den ___  / ___  2017     Sted:____________ den ___ / ___  2017  
 
  
_____________________    _______________________________ 
 
For Grunneierlaget: Karl Oddvar Balvold  (signatur) 
For Leksvik Bygdeallmenning: Robin Sandvold 

 


