Fellefangst på Statskog SFs grunn
Jaktkort for å utøve fellefangst

Jeger må for å utøve fellefangst på Statskogs grunn (unntatt statsallmenning) ha kjøpt jaktkort av
Statskog SF for småvilt (hare/rype/skogsfugl) eller smårovviltkort, som er gyldig for gjeldende
periode fangst utøves, eller ha inngått kontrakt på storviltjakt hos Statskog SF for det jaktår jakta
utøves.
Utplassering av feller – Krav om skriftlig søknad og tidsavgrenset tillatelse før utplassering
Fangstredskaper skal ikke utplasseres i områder hvor alminnelig ferdsel medfører at det kan oppstå
fare for mennesker eller husdyr.
Ved utplassering av midlertidig bås/fangstbur skal jeger på forhånd sende søknad om utplassering av
slike feller til Statskog SF med eksakt kartfesting, og beskrivelse av typen felle.
Ved snarefangst av ryper skal jeger på forhånd sende søknad til Statskog SF.
Fangstredskaper som er utplassert skal være merket med brukerens navn, adresse og
telefonnummer. Dette kravet gjelder ikke rypesnarer.
Opprydding av utsatt felle
Når tillatelsen går ut og/eller fangsten opphører skal utsatte feller fjernes uten ugrunnet opphold.
Tillatte fangsredskaper
Tillatte fangsredskaper er regulert i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 31:
a) Følgende typer fangstredskaper er tillatt til levendefangst av vilt:
• bås til grevling, rødrev, mårhund og vaskebjørn av typene Värmlandsk tunnelfelle, Smålandsk
revefelle, Nyåkersfellen og Øster-Malmafellen, eller som er konstruert og virker på tilsvarende
måte. Slike båser skal innvendig i fellens fangstrom inklusiv fallemmer være dekt av et
heldekkende solid materiale, men ikke metall.
• bås til jerv og gaupe når fylkesmannen har gitt tillatelse for den enkelte bås. Båsens
konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal fremgå av søknaden.
• fangstbur til grevling, villmink, røyskatt, mårhund, vaskebjørn, ravn, kråke og skjære.
b) Følgende typer fangstredskaper som avliver viltet er tillatt:
• slagfelle til mårhund, vaskebjørn, bever, mår, villmink, bisamrotte, beverrotte og røyskatt.
• fallem, flak og fallstokk til mår, villmink og røyskatt.
• snare til lirype og fjellrype.
Slagfelle, fallem, flak og fallstokk skal virke slik og ha slik slagkraft at det vilt som fanges blir drept
øyeblikkelig.
Slagfelle til fangst av mår og villmink skal ha en slagmekanisme som slår ovenfra og ned mot dyrets
kranium/nakke, eller som med et sakseslag slår mot dyrets kranium/nakke.

Verneområder
Dersom tillatelsen til fellefangst eller plassering av midlertidige bås/fangstbur utløser krav til søknad
etter aktuell verneforskrift, må jeger selv innhente tillatelse fra vernemyndighetene.
Offentlig regelverk
Jeger er for øvrig ansvarlig for å forholde seg til de regler som følger av lov og forskrift i forbindelse
med utøvelse av fellefangsten.

Denne retningslinje gjelder fra og med 22.11.2017, og inntil Statskog SF som grunneier beslutter
noe annet.

