
 

 
 

 

VEDLEGG JAKTKORT FOR SMÅVILT FOR 

HYTTEFESTERE/KOIELEIERE I ROMEDAL ALMENNING 2018 
 

Innledning. 

Nedenfor finner dere regelverket for utøvelse av småviltjakt i Romedal Almenning høsten 

2018. Dere som har mottatt et foreløpig vedlegg bes makulere dette. 

 

Dette vedlegget. 

Vedlegget er å anse som en del av jaktkortet.  

Det er kortinnehaverens ansvar å sette seg inn i og følge de anvisninger som er angitt i 

vedlegget samt vise god jaktkultur i forbindelse med jaktutøvelsen. Det henstilles til jegerne å 

være varsomme i sin framtreden og ikke jakte nær hus og hytter eller andre steder hvor det 

oppholder seg mye folk.  

 

Jakttider. 

Gjess:  10.08-23.12 

Andefugler:  21.08- 23.12 

Ordinær skogsfugljakt med og uten hund: 10.9. t.o.m. 23.12. 

Grunnet forlenget beitesesong denne høsten må alle hunder som skal slippes før 15.10 

inneha sauerenhetsbevis. Unghunder (som eier ikke har fremstilt for strømming kan 

ikke slippes). 

Hare (med hund):  1.1 – 28.02. NB! Kan avbrytes på kort varsel 

og 10.9.-23.12 

For rovvilt: Se viltlovens bestemmelser og eget reglement på www.rasa. 

 

Begrensinger: 

Det er opphold i småvilt- og rådyrjakt fom. 29.9 –  tom. 5.10. 

Rype er fredet.  

Riflejakt på skogsfugl er forbudt. 

 

Det er ikke tillatt å drive småviltjakt i området fra vegen Gata-Foss-Fossberget-Damstua-

langs Fosselva til Kvennstugua-Katthølet-Gata. 

 

DET ER FORBUDT Å JAKTE PÅ, FRA, ELLER OVER SKOGSBILVEG!  
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Jaktkort. 

Priser 2018:      1 dag  2 dager  Uke  Sesong  

Kort voksne:    kr. 350,-   kr.   700,-   kr. 1000,- kr. 1800,- 

Ungdomskort (16-23 år)  kr. 350,- kr.   500,- kr.   800,- kr. 1000,- 

Kort i Romedal og Stange       kr. 1000,- kr. 1400,- kr. 2500,- 
 

Gjestekort.  

Priser:        kr. 350,- kr. 700,-   kr. 1000,-  

 

Gjestekort kan kun kjøpes via RASAs nettbutikk www.rasa.no . 

Det presiseres at verten må jakte sammen med sin gjestejeger. Brudd på denne regelen vil føre 

til inndragning av både gjestekort og vertskort. 

 

Opplæringsjeger. 

Tilsynsjeger må ha påtegning på sitt jaktkort.  Aldersgrense småviltjakt er 14 år. Forutsetning 

at Jegerprøveeksamen ikke er bestått. 
 

 

Jaktoppsyn. 

NB! Det er opprettet eget jaktoppsyn på allmenningen bestående av ansatte og medlemmer av 

R&V JFF. Det gjøres oppmerksom på at oppsynet også vil jakte som vanlige jegere i tillegg 

til sin oppsynsfunksjon. Ureglementerte forhold som oppdages, vil bli anmeldt. 

Innehaver av jaktkort har i og med mottakelse av jaktkortet akseptert de kontroller og 

undersøkelser som jaktoppsynet har fullmakt til. 

  

Rapportering. 

Romedal almenning står for kortsalget og skal ha alle rapporter fra jakta. 

Rapport inneholdende opplysninger vedrørende antall jaktdager samt utbytte, må rapporteres 

via nettstedet www.rasa.no. Velg ”Nettbutikk”, velg ”LOGG INN”, man ser nå 

Ordrehistorikk, i enden av linjen med Jaktkort trykker man på ”Fellingsr.”. Man kan 

nå rapportere. Rapportering skal skje senest 31.12.2018.  

Unnlatelse av å sende inn rapport i utfylt stand kan få konsekvenser for senere jakt.  
 

Under elgjakta. 

For å bedre samarbeidet mellom elgjegere og småviltjegere må småviltjegerne rette seg etter 

pålegg som her fremlegges:  

Hvis det ønskes å jakte i terreng hvor det pågår elgjakt, skal småviltjeger ta kontakt 

med elgjegerne hvor disse skal jakte den aktuelle dagen slik at dere ikke behøver å jakte 

småvilt i elgjaktdrevene (kontaktinfo for elgjaktlagene ligger på jaktkartet på nettsida). Dette 

gjelder i perioden 6.10.- 25.11 (elgjakta er utvidet med 14 dager som følge av forlenget 

beitesesong).  

Overtredelse av kontaktplikten vil føre til at vedkommende ikke får kjøpt jaktkort for 

videre jakt.  

Da vi ikke er fornøyd med håndhevelsen av dette pålegget, må det påregnes effektuering 

av trusselen i setningen ovenfor. 

Når elgjegerne etter hvert blir ferdig med jakten, henstiller vi til småviltjegerne å jakte på de 

terreng som blir ledige.  

Oversikten over ferdigjaktede felt samt kontaktpersoner finnes på vår nettside. 

 

 

http://www.rasa.no/
http://www.rasa.no/
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www.rasa.no  

I tillegg har vi følgende kontakttelefon: Jørgen Petter Nermo, tlf. 905 10869  
 

Oppfordring i forhold til beitedyr. 

Romedal og Stange Sauebeitelag henstiller til jegerne i allmenningen om å varsle om 

gjengående husdyr, observasjoner av rovdyr, kadaver, etc. snarest mulig. Stedsangivelse 

oppgis så nøyaktig som mulig. Funn av omkomne dyr er også av stor interesse. Vi takker på 

forhånd for hjelpen, og ber om at det blir gitt melding til en av følgende personer: 
 

Romedal almenning vest for FV 24: 

Kjell J. Dybdal           909 46 526 

 

Romedal almenning øst for FV 24: 

Arne K. Strømsrud    970 76 201 

 

Hvis områdeansvarlig ikke nås, kontaktes ansvarlig i det andre området. 

 
 

 

GOD JAKT OG GOD TUR! 
 

ROMEDAL ALMENNING    ROMEDAL- OG VALLSET JEGER-OG  

  FISKERFORENING 
 

JPN 23.8.2018 
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