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ELGJAKT - UTLYSNING AV LEDIGE JAKTFELT OG PRISJUSTERING 

 

Vedlegg:   

 

 

Saksframlegg: 

 

I forkant av elgjakta 2016 gjøres det en vurdering av følgende: 

 

 1. Utlysning av ledige jaktfelt 

 2. Prisjustering 

 

 

1. Utlysning av ledige jaktfelt 

 

I år er det Imsdalen Sør og Ringebu Østfjell som er ledige. Imsdalen Sør har vært innenbygds 

terreng siste fire år. Ringebu Østfjell ble tildelt utenbygds i fjor, men laget har sagt opp sin 

kontrakt innen fristen 1. februar.    

 

Tildelingen gjøres slik at det for hele allmenningen blir en 60/40 fordeling av jaktfelt og 

fellingstillatelser på innenbygds og utenbygds. Det er hensiktsmessig at feltene lyses ut for 

fire år (2016-2019), med første år som prøveår og gjensidig oppsigelsesrett. Imsdalen sør 

foreslås tildelt innenbygds, med jakttid 25.9.-15.11. Ringebu Østfjell foreslås tildelt 

utenbygds med jakttid 25.9.-15.10. Løsningen med dagskort i Ringebu Østfjell i perioden 

16.10.-15.11. foreslås videreført.  

 

 

2. Prisjustering 

 

Gjeldende grunnavgift er kr 3 500 for alle jaktfelt, og fast pris per kg kr 70. 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 grunnkvote. 

 

Kiloprisen har vært justert i 2003 (fra kr 62 til kr 65), i 2012 (fra kr 65 til kr 68) og i 2014 (fra 

kr 68 til kr 70). Det er anbefalt å justere prisen relativt ofte, fremfor sjelden og med større 

prishopp.   

 

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 
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fiske, men hjemmel for prisfastsetting er forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i 

statsallmenning.  

 

I forbindelse med budsjettbehandling foreslås en økning i pris per kg. Øvrige vektgrenser med 

tilhørende priser og grunnavgifter foreslås videreført. 

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Ingen utover saksframlegget.  

 

 

 

Vedtak: 

 

1. Utlysning av ledige jaktfelt 

 

Imsdalen Sør lyses ut til innenbygdsboende og Ringebu Østfjell til utenbygdsboende (begge 

jaktfeltene er imidlertid søkbare for både utenbygds og innenbygds).  

Jaktretten lyses ut for fire år (2016-2019), med første år som prøveår og gjensidig 

oppsigelsesrett. Jakttiden for Imsdalen sør settes til 25.9.-15.11. Jakttiden for Ringebu Østfjell 

settes til 25.9.-15.10. Løsningen med dagskort i Ringebu Østfjell i perioden 16.10.-15.11. 

videreføres. 

  

2. Prisjustering 

 

Med hjemmel i § 8 i forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning fastsetter 

fjellstyret følgende priser for elgjakt 2016: 

 

Alle jaktfelt:  

Grunnavgift kr 3 500 per dyr, fast pris kr 73 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 som foreslått 

 

 

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:  
Jaktlag under kontrakt 

Statskog SF v/Kjell Bratlien, Serviceboks 1016, 7809 Namsos 

Gudbrandsdal Revisjon AS, Postboks 68, 2640 Vinstra 

 


