
 

 

 

Hjortejakt i Biri – jaktåret 2021 

 

Det vil, fra og med høsten 2020, være anledning til å søke om fellingstillatelse på hjort i Biri, 

uavhengig om man er del av et elgjaktlag. 

Hjortejakta soneinndeles etter elgsonene. Enhver kan søke Grunneierforeningen om hjortekort med 

fellingstillatelse for hjort i ønsket sone.  

Det henstilles til å søke som lag, med én oppnevnt leder for laget. Ved flere søknader innenfor 

samme sone, vil normalt søknader fra lag og/eller grunneiere prioriteres ved tildeling. 

Søknad sendes til Kristian Sveen, 924 55 363/krsveen@hotmail.com, innen 1. august. Må inneholde 

ønsket sone, jaktleder med kontaktinfo, samt alle deltakere på laget. Alle søknader vil bli besvart. 

Fakturering skjer ikke før søkeren har mottatt sitt hjortekort. 

Ved forholdsvis like søknader, vil tildeling skje ved trekning. «Taperen» i trekningen vil da bli tildelt 

neste fellingstillatelse i den aktuelle sonen. Slik vil kun ett lag om gangen ha jakt i hver enkelt sone, 

og det vil allikevel, i løpet av hele jaktperioden, være anledning for flere lag å få jakte i de sonene 

med størst tetthet av hjort.   

 

Hver enkelt tildeling gjelder i utgangspunktet for ett fritt dyr. Dersom det, i samme skuddsituasjon, 

på en sikker måte kan felles flere dyr, gis det anledning til felling av opptil tre individer uten videre 

søknad.  

 

Slike tilfeller vil typisk være familiegrupper/små flokker med dyr, hvor ett eller flere individer blir 

værende i umiddelbar nærhet etter at det første dyret er felt og blitt liggende, og det åpenbart er 

god skuddmulighet på disse. Dersom jegeren(e) må forflytte seg og slik «fortsette jakten» for å felle 

flere enn ett dyr, regnes det ikke som samme skuddsituasjon, og vil bli behandlet som ulovlig jakt jf. 

viltloven. 

Det gis anledning til å søke på flere soner samtidig, men man vil til enhver tid kun ha én aktiv 

fellingstillatelse/kort. Denne gjelder kun for den sone den opprinnelig ble tildelt i. 

Samme person vil ikke ha anledning til å stå oppført som deltaker i flere soner med aktive 

fellingstillatelser/kort samtidig. 

Tildelinger vil skje fortløpende, inntil Biris totale kvote for hjort er fylt jf. tildelingsbrev fra Gjøvik 

Bestandsplanområde av 2021. 

Det tildeles i utgangspunktet frie dyr, men den gjeldende henstillingen fra Gjøvik 

Bestandsplanområde sier at det er ønskelig med felling av kalv og hind i størst mulig grad.  Frihet 

under ansvar. 
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Priser:  2000,- pr. tildelte dyr. Faktureres uavhengig av om dyret felles. 

  85,- (inkl. mva.) pr. kg slaktevekt. 

Kommunal fellingsavgift kommer i tillegg:  

430,- for voksent dyr  

261,- for kalv.  

Ved felling, vil de 2000,- «bakes inn» i kilospris, slik at beløp for felt dyr i praksis vil bli 

slaktevekt gange kilospris. 

Kontrollør er Hans E. Brekken, 950 88 376. Varsles samme dag som det felles dyr, og ved ettersøk som 
går inn på naboterreng eller over i nytt døgn. 
 
Ettersøksringen ved Morten Skoglund, 907 10 799 kan kontaktes ved behov. 
 
 
   

Hjortejakta deles i tre perioder 

 

 Periode 1: F.o.m. 1.- t.o.m. 24. september 

Posteringsjakt på inn- og utmark, uten hund. Ved postering på innmark, må 

den enkelte grunneier kontaktes for tillatelse.  

 Periode 2: F.o.m. 25. september – t.o.m. 15. november 

Elgjaktlagene forestår hjortejakt i sine respektive soner. Gjestejakt på hjort 

kan som vanlig gjennomføres etter skriftlig avtale mellom hjortejeger(e) og 

det stedlige jaktlaget. Jaktleder for elgjaktlaget er ansvarlig for all jakt i sin 

sone denne perioden. 

 Periode 3: F.o.m. 16. november – t.o.m. 23. desember 

   Normal hjortejakt for de som har søkt- og fått innvilget fellingstillatelse. 

 

 

 

Vedtatt på årsmøte – Biri Grunneierforening 

Honne, 24.03.2021 


