1 Organisering i Malvik - hjorteviltjakt
I Malvik kommune er det i dag 5 vald for jakt på elg. To områder forvaltes etter
en godkjent bestandsplan. I disse områdene blir det også gitt fellingstillatelser
for hjort. Tre mindre vald får tildelt dyr ut fra tellende areal.

Det er i dag 8 registrerte vald for rådyrjakt i kommunen. Årlig felles det ca. 8090 elg og ca. 30-40 rådyr. I 2013 og 2014 ble det felt en hjort i Mostadmark.

2 CWD - undersøkelser i 2016
På grunn av sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) vil det de første 8
dagene av jakten bli samlet inn hoder av elg og hjort. Dette gjelder dyr som er
1.5 år og eldre. Hodene merkes med kjevelapper (se eget faktaark).
Geviret sages av på hanndyr. Ta kontakt med kommunen dersom geviret ønskes
tilbake som trofè. Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil sammen med
Veterinærinstituttet undersøke dyrene. Det blir sjekket alder og tatt hjerneprøve.
Om mulig unngå «dauskudd» i hodet da det vil kunne ødelegge muligheten for
prøvetaking.
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Informasjon om prøveresultatene vil bli offentliggjort på siden til
Hjorteviltregisteret. Husk å notere/ta bilde av innsenders nummer på
kjevelappen slik at du kan sjekke resultatet fra dyrene som du har levert.
Innlevering av hoder skjer i Mostadmark, ved steinbruddet i
Follahaugen. Mandag, onsdag, fredag og søndag første uka i jakta kl 1920. Les mer om CWD på hjemmesiden til Malvik kommune.

3 Innsamling av slakteavfall
Det legges i år opp til innsamling av slakteavfall i kontainer som blir levert til
Norsk Protein. Ressursen blir dermed utnyttet og mindre mat blir tilgjengelig for
smårovviltet, som igjen har betydning for bla. rådyr og bestandene av småvilt.
Mindre slakteavfall i marka kan også være forebyggende i forhold til
smittepresset knyttet til sykdommen CWD, (føre-var-prinsippet). Kontainer blir
plassert ved steinbruddet i Follahaugen i Mostadmark (se kart). Innsamlingen
finansieres av rettighetshaverne og kommunale viltfondsmidler.

Kart: Innsamling av elghoder og slakteavfall ved steinbrudd, Follahaugen i Mostadmark.

Informasjonsbrosjyre om hjortevilt i Malvik kommune

side 3

4 Bestille kjevelapper og innlevering av kjever
Gi beskjed i god tid til kommunen dersom dere mangler kjevelapper foran
høstens jakt. Disse bestilles av kommunen via Hjorteviltregisteret / Naturdata.

Kjevene som ikke blir samlet inn i første del av jakta, samles inn mandag 7.
november kl 18-20. Innsamling skjer som tidligere på Nesset, kommunens
driftsavdeling (Nessvegen 50). Før innlevering må alle kjevene være rengjort.
Både sett-elg-data og slaktevektene til dyrene må være registrert på
www.settogskutt.no. Det forenkler kontroll og innlevering for alle parter.

5 Ved viltulykke varsles politiet - 02800
Ved viltpåkjørsel varsles politiet som igjen tar kontakt med Falck Redning som
utfører ettersøk for Malvik kommune. Viktig at ulykkesstedet merkes godt.

6 Nye krav til godkjent ettersøkshund
Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter på elg,
hjort eller rådyr. Dersom det ikke er med ettersøkshund under jakta, skal det
gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang til slik hund innenfor et rimelig
tidsrom. Kommunen kan kreve at jaktleder/jeger dokumenterer tilgang til
godkjent ettersøkshund.
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Fra og med 1. april 2016 må alle ettersøksekvipasjer gå både blodspor og
ferskspor for å bli godkjente.
De hundene som allerede er godkjente for eget og tilstøtende nabojaktlag (dvs.
står i ettersøkshundregisteret), kan brukes ut hundens levetid.

7 Lov til å bruke kunstig lys ved ettersøk
Det er nå tillatt å bruke kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt. Før kunstig
lys benyttes skal jegeren varsle kommunen (tlf/sms - 73 97 20 73/ 45 02 3003),
jaktrettshaver og politi (02800). Utenfor arbeidstid vil politi varsle Falck Redning
som utfører viltoppgaver for Malvik kommune. Melding må minimum inneholde
opplysninger om jeger og jaktfelt.
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8 Ettersøk av hjortevilt
Reglene som gjelder for ettersøk av hjortevilt er beskrevet i Forskrift om
utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 27-28 hjemlet i viltloven.

8.1 Ettersøksplikt







Ethvert skudd som avfyres skal anses som treff.
Plikt til å avlive dyret snarest mulig.
Plikt til å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke.
Krav om bruk av godkjent ettersøkshund - ekvipasje på plass senest innen
4 timer.
Kan ikke starte opp jakt eller skyte på nye dyr under ettersøket.
Bruk av kunstig lys er tillatt ved ettersøk av hjortevilt - husk varsling.

8.2 Varslingsplikt






Varsle jaktleder på tilgrensende jaktfelt innenfor valdet om
skadeskytingen.
Varsle valdansvarlig på tilgrensende vald om skadeskytingen.
Varsle jaktrettshaver og kommune eller politimyndighet etter utført pliktig
ettersøk første dag dersom dyret ikke er funnet.
Varsle jaktrettshaver og kommune eller politmyndighet etter utført pliktig
ettersøk på eget vald også andre dag dersom dyret ikke er funnet.
Varsle kommune, jaktrettshaver og politi om bruk av kunstig lys ved
ettersøk.

8.3 Forfølgelsesrett




På eget vald skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter
skadeskyting, evt. lenger ved behov.
På annet vald opphører retten til ettersøk og felling ved utgangen av den
dagen skadeskutt storvilt kom inn på valdet
Retten til avlivet storvilt tilfaller den som utfører et korrekt ettersøk på
valdet - jf. Forfølgelsesrett

8.4 Skadet storvilt




Jeger på lovlig grunn og i lovlig jakttid skal avlive såret storvilt for å hindre
unødig lidelse.
Avlivet skadet storvilt kan tas på egen fellingskvote.
Kommunen og valdansvarlig må varsles før transport ut av terrenget av
avlivet skadet storvilt dersom dyret ikke tas på egen fellingskvote. Dyret
gjøres opp straks og undersøkes av kommunen/ veterinær. Registreres
som fallvilt.
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9 Registrere sett-elg og slaktevekter på nett
For å kunne følge med på bestandsutviklingen er vi avhengige av sett-elg data.
Data samles inn fortløpende underveis i jakta og legges inn på siden
www.settogskutt.no. Bruk jegernummer ved pålogging.

Slaktevekter skal også legges inn på samme siden slik at vi kan følge
vektutviklingen til de ulike kjønns- og aldersgruppene.
Valdansvarlige har tilgang og skal kontrollere registrerte opplysninger fra
jaktlederne slik at kommunen kan importere data fra www.settogskutt.no til
www.hjorteviltregisteret.no.

10 Bedre jakt på hjortevilt
All jakt innebærer at dyr skal avlives og det er viktig at dette skjer på en sikker og
effektiv måte slik at dyr ikke lider unødig. Norges Jeger- og fiskerforbund har utarbeidet
informasjon om «bedre jakt» hvor jegere har delt erfaringer fra praktisk jakt med
hverandre. Mange gode råd å ta med seg her «fire tips for bedre elgjakt».
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11 Kontaktinfo
Vald/jaktfelt

Kontakt

Postnr.Postnr./sted

E-postadr.

Mobilnr.

Valdansvarlig
Meraker Brug
Meraker Brug
Høyby
Høyby
Torshaug
Venn
Venn
Vollamarka
Vollamarka
Vollamarka

Vald/jaktfelt
Malvik
grunneierlag

Jaktfelt 1
Jaktfelt 2
Jaktfelt 3
Jaktfelt 3
Jaktfelt 4 (MS)
Jaktfelt 4 (MS)

Jakob Haugen
Veieansvarlig
Trond Sneisen
Jaktledere
Per Eidem
Arnt Ivar Sørensen
Ola Kyllo
Esten Vingelen
Odd Bjørkli ?
Oddbjørn Klett
Egil Haugen
Arild Nybrodahl
Johannes Helgesen

7530 MERÅKER

7550
4900
7550
2500
7550
7340
7288
7058
4865

Kontakt
Valdansvarlig
Knut Martin Selli
Veieansvarlig
Jaktledere
Iver Fossen
Hans Egil Fossen
Kai Thrones
Rune Halvorsen
Paul Gjervan

jakob.haugen@merakerbrug.no

99 23 25 33

peeidem@online.no

48 28 34 21
48 20 91 97
91 67 68 09
92 82 44 40
92 80 39 21
95 24 36 51
90 20 69 31
90 02 06 91
48 00 02 92

HOMMELVIK
TVEDESTRAND
HOMMELVIK
TYNSET
HOMMELVIK
OPPDAL
SOKNEDAL
JAKOBSLI
ÅMLI

arntivars@yahoo.no
ola.kyllo@trondos.no
esten-v@online.no
objoerk@online.no
oddbk@online.no
egil.noralf.haugen@gauldalen.no
arild.nybrodahl@gmail.com
johshelg@outlook.com

Postnr./sted

E-postadr.

7560 VIKHAMMER

kselli@online.no

7560
7550
7562
7560
7560

VIKHAMMER
HOMMELVIK
SAKSVIK
VIKHAMMER
VIKHAMMER

ingalillfossen@hotmail.com

hansegilfossen@gmail.com
kai.thrones@autronicafire.no
run-hal3@online.no
paul.gjervan@saksvik.no

Vald/jaktfelt

Kontakt
Valdansvarlig

Postnr./sted

E-postadr.

Svedahl
Viken
Indre Venna

Augstein Svedahl
Henrik Brøseth
Helge Malvik

7550
7550
7550

augsteins@gmail.com
henrik.broseth@nina.no
helge@malvikhe.no

Ansvar
Kommunal viltmyndighet
Ettersøk - viltulykke
Viltulykke

Kontakt

Sted

Lars Slettom

HOMMELVIK
Falck Redning TRONDHEIM
Politiet
TRONDHEIM
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E-postadr.

Mobilnr.
95 85 00 00
73 97 93 22

92 83 33 88
97 15 68 11
93 01 71 65
48 08 85 82
90 58 79 03

Mobilnr.
91 85 70 72
93 46 67 73
90 02 80 52

Mobilnr.

73 97 20 73/
lars.slettom@malvik.kommune.no 45 02 30 03
02800
02800

side 8

