Åtejakt på Statskog SF sin grunn
Jaktkort for å utøve jakta
Jeger må for å utøve åtejakt på Statskogs grunn (unntatt statsallmenning) ha kjøpt jaktkort av
Statskog SF for småvilt(hare/rype/skogsfugl) eller smårovviltkort, som er gyldig for gjeldende periode
jakt utøves,
eller inngått kontrakt på storviltjakt hos Statskog SF for det jaktår jakta utøves.
Utplassering av åte – Skriftlig søknad og tidsavgrensa tillatelse før utlegging iverksettes
Jeger må sende søknad om utplassering av åte til Statskog SF med eksakt kartfesting,
og beskrivelse av hva åtet består av.
Beliggenheten må være i områder med liten eller ingen allmenn ferdsel.
Hva kan benyttes som åte
Dette er regulert i forskrift 2007-10-27 om animalske biprodukter som ikke er beregnet til konsum,
fastsatt med hjemmel i matloven
Materialer som kan brukes til åte er;
• Viltlevende dyr eller deler av disse (så lenge dyra ikke er tatt inn i næringsmiddelvirksomhet).
• Dyrefor, forutsatt at det er levert av godkjent forprodusent.
• Animalske matvarer, opprinnelig beregnet til mennesker. (Definert som animalske
biprodukter fra det øyeblikket de ikke lenger er tenkt brukt som menneskemat).
Opprydding av utlagt åte
Dersom åtet består av animalske matvarer, opprinnelig beregnet til mennesker, skal rester av åtet
samles opp og deponeres som matavfall når jakta er avsluttet.
Eventuell plassering av midlertidig bygning/konstruksjoner/anlegg
Dersom det er aktuelt å oppføre eller plassere midlertidige bygning, konstruksjon eller anlegg i
forbindelse med åtejakta, skal søknad om dette sendes til Statskog SF (med eksakt kartfesting)
samtidig med søknad om åtejakt.
Dersom Statskog SF tillater slik bygning, konstruksjon eller anlegg, på gitte vilkår og tidsavgrensning,
må jeger selv sørge for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven.
Verneområder
Dersom tillatelsen til åtejakt eller plassering av midlertidige bygning, konstruksjon eller anlegg
utløser krav til søknad etter aktuell verneforskrift, må jeger selv innhente tillatelse fra
vernemyndighetene.

Gjelder fra og med 1. januar 2012, og inntil Statskog SF som grunneier bestemmer noe annet.

