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ELGJAKT - UTLYSNING AV LEDIGE JAKTFELT OG PRISJUSTERING 

 

Vedlegg:   

 

 

Saksframlegg: 

 

I forkant av elgjakta 2014 gjøres det vurdering av følgende: 

 

 1. Utlysning av ledige jaktfelt 

 2. Prisjustering 

  

1. Utlysning av ledige jaktfelt 

Ledige felt for elgjakt skal som vanlig lyses ut i starten av april. I år er det Reinsfjellet, 

Storfjellet og Åsdalstangen som er ledige. I forrige fireårs periode var de to førstnevnte 

forbeholdt innenbygds, men Åsdalstangen var utenbygds terreng. I områdene lenger sør har 

fjellstyret rullert innenbygds og utenbygdsterreng. Det kan også gjøres for de feltene som skal 

lyses ut nå. 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 feltet lyses 

ut for fire år (2014-2017), med første år som prøveår og gjensidig oppsigelsesrett. Jaktfeltene 

foreslås tildelt med jakttid 25.9.-15.11.  

 

Det anbefales å lyse ut jakta på inatur.no. 

 

2. Prisjustering 

Under budsjettbehandlingen for 2014 ble det enighet om å se på prisene for elgjakta. 

 

Gjeldende grunnavgift er kr 3 000 for jaktfelt med jakttid i perioden 25. september til 15. 

oktober november, og kr 2 500 for jaktperioden 16. oktober til 15. november.  Disse prisene 

ble fastsatt ved godkjennelse av driftsplan, sak 09/10. Kiloprisen ble justert i 2003 (fra kr 62 

til kr 65 per kg) og i 2012 (fra kr 65 til kr 68 per kg). 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.  

 

Gjennomsnittlig kilopris siste fire år har vært kr 64. 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.  

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  05.03.14 

Arkiv nr.: 421.2 

Sak nr.: 06/14 

Saksbehandler: Erik Hagen 



I forbindelse med forestående revidering av driftsplan, og kostnadsøkning i fjellstyret, foreslås 

en økning i pris per kg. Øvrige vektgrenser med tilhørende priser og grunnavgifter foreslås 

videreført. 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Kvoter, avskytingsmodell, jakttid med mer blir tatt opp i forbindelse med forestående 

revidering av driftsplan. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utlysning av ledige jaktfelt 

Reinsfjellet lyses ut til utenbygdsboende, mens Storfjellet og Åsdalstangen forbeholdes 

innenbygdsboende (alle jaktfeltene er imidlertid søkbare for både utenbygds og innenbygds).  

Jaktretten lyses ut for fire år (2014-2017), med første år som prøveår og gjensidig 

oppsigelsesrett. Jaktfeltene tildeles med jakttid 25.9.-15.11, med forbehold om endringer i 

forbindelse med revidering av driftsplan.    

 

2. Prisjustering 

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

fjellstyret følgende priser for elgjakt 2014: 

 

Alle jaktfelt: kr 70 per kg  

Grunnavgift for jaktfelt med jakttid 25.09.-15.11.:  kr 3 000 per dyr. 

Grunnavgift for jaktfelt med jakttid 16.10.-15.11.: kr 2 500 per dyr. 

 

 

 

Møtebehandling: 

Fjellstyret ønsker å legge øvre del av Åsdalen til jaktfeltet Åsdalstangen. Det gjelder 

dalområdet fra allmenningsgrensa mellom Geitsetra og Åsdalssetra, og vestover til 

Friisvegen. Dette er en del av Ringebu Østfjell 2, men kan deles fra etter kontraktslutt 15. 

oktober i 2014. Videre vurderes Skardseterlia jaktfelt tillagt Storfjellet fra 2015.  

 

Når det gjelder pris ønsker fjellstyret et pålegg på grunnavgiften på kr  500 per dyr. 

 

 

 

Vedtak: 

 

1. Utlysning av ledige jaktfelt 

Reinsfjellet lyses ut til utenbygdsboende, mens Storfjellet og Åsdalstangen forbeholdes 

innenbygdsboende (alle jaktfeltene er imidlertid søkbare for både utenbygds og innenbygds).  

Jaktretten lyses ut for fire år (2014-2017), med første år som prøveår og gjensidig 

oppsigelsesrett. Jaktfeltene tildeles med jakttid 25.9.-15.11, med forbehold om endringer i 

forbindelse med revidering av driftsplan.    



Åsdalstangen blir etter 15. oktober 2014 tillagt areal fra allmenningsgrensa mellom Geitsetra 

og Åsdalssetra, og vestover til Friisvegen.  

Videre vurderes Skardseterlia jaktfelt tillagt Storfjellet fra 2015. Dette behandles imidlertid 

etter årets jakt, og i sammenheng med andre utlysninger i 2015. 

 

2. Prisjustering 

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

fjellstyret følgende priser for elgjakt 2014: 

 

Alle jaktfelt: kr 70 per kg  

Grunnavgift for jaktfelt med jakttid 25.09.-15.11.:  kr 3 500 per dyr. 

Grunnavgift for jaktfelt med jakttid 16.10.-15.11.: kr 3 000 per dyr. 

 

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:  
Jaktlag under kontrakt 

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

Gudbrandsdal Revisjon AS, Postboks 68, 2640 Vinstra 

 


