
RINGEBU FJELLSTYRE 
MØTEBOK 
 
 
 
 
 
 
 
VILLREINJAKT OG ELGJAKT – JUSTERING AV PRISER  
 
Vedlegg:   
 
Saksframlegg: 
 
I forkant av budsjettbehandlingen foreslås det å justere priser for villreinjakt og elgjakt f.o.m. 
sesongen 2018. Fjellstyret er anbefalt å ta mindre justeringer jevnlig, framfor sjelden med 
større hopp.   
 
Villreinjakt:   
Prisene ble sist endret i 2005, 2011, 2014 og 2016. Fjellstyret er bundet av prisrammer i 
Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning, gjeldende til 31. mars 2021: 
 

Fritt dyr kr 6 500 
Liten bukk inntil 55 kg kr 5 100 
Simle/ungdyr kr 3 400 
Kalv kr 1 600 

 
 
Fjellstyret har følgende gjeldende priser (inkl. tidsskriftet Villreinen): 
 

                                     Innenbygds Utenbygds 
Fri bukk  kr 4 000 kr 6 300 
Fritt u/50 kg kr 2 400 kr 4 200 
Bukk u/50 kg kr 2 400 kr 4 200 
Kalv  kr 1 000 kr 1 600 

 
Prisen på villreinjakt for utenbygdsboende kan overstige prisen for innenbygdsboende med 
inntil det dobbelte. Det foreslås en justering av de fleste korttyper, slik at forholdet mellom 
innbygds og utenbygds pris er lik for de fire kategoriene. Det er ikke mye å gå på før justering 
av prisrammene i 2021.  
 
Elgjakt:   
Gjeldende grunnavgift er kr 3 500 for alle jaktfelt, og fast pris per kg kr 73. Det er halv pris 
for lette dyr (kalv under 45 kg, ungdyr under 90 kg, eldre dyr under 140 kg). Kalv under 30 
kg går gratis til jaktlaget og belastes ikke grunnkvota. 
 
Kiloprisen har vært justert i 2003 (fra kr 62 til kr 65), i 2012 (til kr 68), i 2014 (til kr 70) og i 
2016 (til kr 73).  

Møtested:  Rådhuset 
Møtedato:  7.2.2018 
Arkiv nr.: 422.2 
Sak nr.: 02/18 
Saksbehandler: Erik Hagen 



Gjennomsnittlig kilopris siste fire år har vært kr 67. Fellingsavgift til kommunen kommer i 
tillegg. Prisene i Ringebu ligger under eller på samme nivå som andre fjellstyrer i regionen.  
Priser for jakt på elg er ikke regulert med prisrammer slik som for jakt på småvilt, villrein og 
fiske, men hjemmel for prisfastsetting er forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i 
statsallmenning.  
 
Det foreslås en økning i pris per kg. Øvrige vektgrenser med tilhørende priser og 
grunnavgifter foreslås videreført. 
 
Saksbehandlers merknader: 
 
Fjellstyret går utover prisrammen for kalv, men presiserer at kortprisen inkluderer tidsskriftet 
Villreinen, som sendes med til alle jegere.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Villreinjakt 
Med hjemmel i § 9 og 13 forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning fastsetter 
fjellstyret følgende priser for villreinjakt 2018: 
 

                                     Innenbygds Utenbygds 
Fri bukk  kr 4 000 kr 6 500 
Fritt u/50 kg kr 2 700 kr 4 400 
Bukk u/50 kg kr 2 700 kr 4 400 
Kalv  kr 1 050 kr 1 700 

 
Elgjakt  
Med hjemmel i § 8 og 14 i forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning 
fastsetter fjellstyret følgende priser for elgjakt 2018: 
 
Alle jaktfelt:  
Grunnavgift kr 3 500 per dyr, fast pris kr 75 per kg. Halv pris for lette dyr videreføres.  
 
Det gjøres oppmerksom på at det i løpet av kontraktsperioden kan gjøres endringer i grenser, 
kvoter, priser og jakttid. 
 
 
 
Møtebehandling:  
Fjellstyret ønsker å utnytte prisrammen for villreinjakt og øke både grunnavgift og kiloprisen 
for elgjakt.   
 
 
 
 
 
 



 
Vedtak: 
 
Villreinjakt 
Med hjemmel i § 9 og 13 forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning fastsetter 
fjellstyret følgende priser for villreinjakt i 2018: 
 

                                     Innenbygds Utenbygds 
Fri bukk  kr 5 000 kr 6 500 
Fritt u/50 kg kr 3 500 kr 4 600 
Bukk u/50 kg kr 3 500 kr 4 400 
Kalv  kr 1 200 kr 1 700 

 
 
Elgjakt  
Med hjemmel i § 8 og 14 i forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning 
fastsetter fjellstyret følgende priser for elgjakt 2018: 
 
Alle jaktfelt:  
Grunnavgift kr 4 000 per dyr, fast pris kr 80 per kg. Halv pris for lette dyr videreføres.  
 
Det gjøres oppmerksom på at det i løpet av kontraktsperioden kan gjøres endringer i grenser, 
kvoter, priser og jakttid. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og 
sendes Ringebu fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i 
sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19.   
 
Kopi:   
Miljødirektoratet 
Gudbrandsdal Revisjon AS, Postboks 68, 2639 Vinstra 
 


