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Rundskriv elgjakta 2017  
 
 
Rundskrivet sendes til alle elgvald og til driftsplanområdene. Alle vedlegg sendes til 
valdansvarlig. 
 
1. Jakttid 

Jakttiden for elg i Balsfjord kommune er fra og med 25. september til og med 23. 
desember i tråd med Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for 
jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022. 

 
2. Fellingsavgift 

510 kr/ voksent dyr ( > 1,5 år) og 300 kr / årskalv. 
 
3. Egenrapport 

Egenrapport skal innleveres sendes til kommunen i riktig utfylt stand så snart som mulig 
og senest innen jakttidsstart den 25.09. Skal være mottatt av kommunen før jaktstart. 

 
4. Sett elg 

Vær nøye med utfyllinga av Sett elg! Det er et viktig verktøy i forvaltinga av elg og 
registreringer i hjorteviltregisteret. Skjemaet kan lastes ned fra hjorteviltregisteret: 
http://www.hjorteviltregisteret.no/Content/Skjema/SettElg.pdf 

   
5. Overvåkingsprogrammet til NINA og CWD 

Det skal ikke samles inn kjever eller livmor fra årets elgjakt. Fallvilt og ved mistanke om 
CWD skal det tas prøve av mattilsynet. Ettersøksringen i Balsfjord er opplært i 
prøvetaking.  
 

6. Slaktevekt 
 Fint om dere leverer inn skjemaet. Statistikken blir ført inn i hjorteviltregisteret. 
  
7. Rapporteringsplikt etter jakta er slutt 
 Jf. § 16 i Hjorteviltforskriften skal valdansvarlig sende inn innen 10 dager: 

- Fellingstillatelse og fellingsrapport 
- Sett elg 
- Slaktevekt 
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- Felling / påskyting rapporteres kontinuerlig.  
 
8. Ettersøk/Ettersøksavtale 

Påskyting varsles til Balsfjord kommune med viltansvarlig, ikke direkte til 
ettersøksringen:  
Reglene for når ettersøk avsluttes er som før: 
«På eget vald skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskyting. På annet vald 
opphører retten til ettersøk og felling ved utgangen av den dagen skadeskutt storvilt 
kommer inn på valdet». 
Ettersøk i egen regi meddeles kommunens kontaktperson umiddelbart etter påskyting. 
Ettersøksavtale og tilgang på godkjent ettersøkshund følger vedlagt. 

 
9. Skadeskyting/påskyting  

Vedlagte skjema «Rapport om skadeskyting/påskyting» skal i utfylt stand 
sendes/meddeles kommunen umiddelbar i alle skadeskytingssituasjoner, samt påskyting 
uten elgfall. 

  
10. Fellingstillatelse og fellingsrapport 2017 

Skjemaet sendes i egen forsendelse pr. pr post. Utfylt skjema returneres til kommunen 
ved avsluttet jakt.  

 
11. Fellingsrapportering under jakta 

Alle påskytinger, også de som gir fellingsresultat, skal kontinuerlig innmeldes på sms til 
kommunens kontaktperson. Angi: kjønn, alder på felt dyr og hvilket vald felt det gjelder. 

 
 
12. Infomøte om elgjakt 21. september 

Det blir infomøte om elgjakt på rådhuset 21. september kl. 20:00. Tema blir: Human jakt, 
påskyting og ettersøk m.m. Politioverbetjent og miljøkrimkoordinator Rolf Sollied er 
foreleser/møteleder. Det vil også være mulig å komme med andre relevante spørsmål.   
 
 

Rapporter sendes/levers: 
Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes. 
Fellingsrapporter og henvendelser, om påskytinger og ettersøk, rettes til:  
Magne Haugstad. Tlf 911 20 062 / 77 72 26 31 
 
 
 
 
 
Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder landbruk 
 Magne Haugstad 
 rådgiver 

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.


