
Vedlegg til jaktkort i Sunndal 2019 
 

 
JAKTTID: Fra og med 20. august, til og med 15. september 

JAKTFELT: ØST: Alle jaktkort på Sunndal øst gjelder hele Sunndalsområdet øst for 

Aursjøveien i Torbudalen, unntatt området mellom Sunndalen og Grødalen, 

som er fredet.  Grunneierne både i Oppdal og Sunndal oppfordrer jegerne til 

ikke å jakte på Svarthaugen i år på grunn av liten stamme i området. 

 Simler og kalver er fredet i området mellom Torbudalen og Grødalen / 

Grøvudalen  

 VEST: Alle jaktkort på Sunndal vest gjelder hele Sunndalsområdet vest for 

Aursjøveien i Torbudalen 

AVTALER: Alle med kort på Snøhetta øst kan f.o.m 27.8. jakte i et felles indre område, 

som går fram av kart som finnes på Sunndal fjellstyres hjemmeside.  

 Som før kan jegere fra Sunndal med kort på øst jakte på Nesset øst, dvs. øst 

for veien i Torbudalen.  Jegere med kort på vest kan jakte på et begrenset 

område i Nesset. Kart finnes på fjellstyrets hjemmeside.  

 Det er også fellesjaktadager 26- 28 august. 2-4 september og 9-11 

september. Det er forskjellige restriksjoner om man har jakt på vest området 

eller østområdet.  Mer informasjon  finner du på villreinutvalg.no eller på 

fjellstyrets hjemmesider.  

 GRENSER FOR DISSE JAKTOMRÅDER PLIKTER DEN 

ENKELTE JEGER Å GJØRE SEG KJENT MED.   OGSÅ REGLER 

SOM GJELDER BRUK AV SKYTEFELTVEIENE MÅ 

OVERHOLDES! 

PAPIRER: Kontrollkort og kvittert jegeravgiftskort skal medbringes under jakta, og 

forevises ved kontroll.  Kontrollkort skal være underskrevet både av jeger 

og kortutsteder.  Vi viser ellers til jegerkontrakten som alle skal ha 

underskrevet.  Kontrollkort skal skjæres før transport fra 

fellingsstedet. 

KJEVER: Også i år vil det være tvungen kjeveinnsamling fra villrein i Snøhetta.  

Kasser for innsamling vil bli oppsatt ved Nisja bru og ved Sunndal 

Næringshage (ved personalinngang).  Kjever skal rengjøres, men ikke 

kokes!  IKKE PAKK INN! Kontrollkort skal ikke leveres i samme 

pakning som kjever!   

CWD Det blir obligatorisk innsamling av CWD prøver av alle dyr eldre enn 1 år. 

Prøvetakingsutstyr blir utlevert sammen med jaktkortet.  

KORTOVER- Kortoverdragelse er gyldig først fra 27. august.   

DRAGELSE: Følgende personer har fullmakt til slik overdragelse: Kari Marie Jenstad, , 

Hallvard G. Hagen, Egil Vågan og Bjørn Sæther.  I tillegg vil det bli mulig 

å få ordnet overdragelse i den tid fjellstyrekontoret er betjent under jakta.   

 

SKADDE DYR: Eventuelle skadde dyr SKAL AVLIVES av dem som treffer på slike.  

Jegeren skal straks ta stilling til om dyret skal tas på eget kort.  Hvis dyret 

er for stort, eller andre grunner tilsier at jegeren ikke ønsker å ta dyret på 

eget kort, skal det slaktes og kjøttet steines ned.  Transport av slikt kjøtt 

SKAL IKKE finne sted før tillatelse er innhentet fra jaktoppsyn.  De som 

avliver skadde dyr, kan få anledning til å kjøpe kjøttet etter nærmere 

avtale med viltnemnd eller oppsyn. Alle plikter å gi beskjed om at skadde 

dyr er avlivet.  Dette gjelder uansett om kjøttet er brukbart eller ikke. 

ALDER: Den som vil delta i villreinjakt med våpen, må ha fylt 18 år innen 20.08. i 

jaktåret, evnt opplæringsjakt som under.  Den som fyller 16 år i løpet av 

året og avlagt jegerprøve og skyteprøve, kan likevel få adgang til å jakte 

når det foreligger samtykke fra foresatte og vedkommende går sammen 

med storviltjeger som sjøl har jaktet minst tre sesonger.  Kortutsteder må 

ha skriftlig bekreftelse fra så vel foresatte som ledsager. 

INFO: Enkelte oppsyn har innlagt jaktkanaler på sine VHF-radioer, og kan 

kontaktes hvis det er behov. 

VEKT Dersom nøyaktig vekt ikke kan frembringes skal det IKKE oppgis vekt.  

RAPPORT: Kontrollkortet skal være levert innen 22. september.  For sein levering 

kan innebære at vedkommende nektes jakt en sesong.  Kort kan sendes 

Hallvard G. Hagen, 6613 Gjøra, eller Sunndal fjellstyre, Postboks 57,  

6601 Sunndalsøra. 

 Husk: Fyll ut alle rubrikker på kortet – OPPGI  FELLINGSSTED SÅ 

NØYAKTIG DU KAN!   

 

God jakt 

 

 

 

 

 



TELTING PÅ LEIRSJØTELET I 

VILLREINJAKTA 
 

På Leirsjøtelet er området mellom elva Jore 

og Drugshøe et viktig passeringsområde for 

villreinen. Jegere som skal telte i området 

oppfordres om å sette opp teltet mellom 

turiststien og elva Jore, eller ved 

nordenden av Leirsjøen. 

 

Reinsutvalget i Sunndal               Sunndal fjellstyre        Lesja 

fjellstyre 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

OPPDATERTE KART MED GRENSER 

FINNES PÅ SUNNDAL FJELLSTYRES 

HJEMMESIDE http://www.sunndal-fjellstyre.no/ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DET ANBEFALES TURKART: 

DOVREFJELL 

SUNNDALSFJELLA 1:100000 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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