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SMÅVILTJAKT - KORTTYPER OG PRISER 

 

Vedlegg:    
 

Saksframlegg: 

 

Under budsjettbehandlingen for 2014 ble det vedtatt å se på korttyper og priser for småviltjakt 

i statsallmenningene i Ringebu. Prisene ble sist regulert i 2006 og 2012.  

 

Prisrammer 

Jf forskrift om jakt, fangst og fiske i statsallmenning, 2004-03-08 nr 515, er gjeldende 

prisrammer fram til 31. mars 2016 for de ulike korttypene for småviltjakt og fangst slik: 

 

Dagskort/døgnkort  kr    190,-  

5-dagers kort   kr    800,- 

Ukekort (7 dager)  kr 1 100,- 

Sesongkort   kr 1 900,- 

 

 

Gjeldende korttyper og priser i statsallmenningene i Ringebu: 

 

INNENBYGDS:   

 m/hund u/hund 

Dagskort 80,- 80,- 

Sesongkort 450,- 450,- 

 

 

UTENBYGDS: 

Begrenset kortsalg (15/9-19/9 og 20/9-24/9) 

 m/hund u/hund 

5-dagerskort 700,- 700,- 

 

Fritt kortsalg (5/10-23/12) 

 m/hund u/hund 

Dagskort 115,- 115,- 

Sesongkort 900,- 900,- 

 

 

 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  5.3.2014 

Arkiv nr.: 423.2 

Sak nr: 08/14 

Saksbehandler Erik Hagen 



Løst småviltjaktkort gir rett til jakt på en rekke arter. Jakttiden er f.o.m. 15/9 t.o.m. 23/12 

hvert år. Det er opphold i småviltjakta f.o.m. 25/9 t.o.m. 4/10, dvs. 10 dager. Innenbygds kan 

likevel jakte på snaufjellet på lørdager og søndager i denne perioden.  

 

Jakta er for utenbygds med og uten hund oppdelt i 3 jaktperioder, de to første periodene er 

fom. 15/9 t.o.m. 19/9 og f.o.m. 20/9 t.o.m. 24/9. For å bli tildelt jakt i disse periodene må det 

søkes fjellstyret innen 1. april. Det er begrensninger i kortsalget i disse to periodene, det kan 

selges totalt 120 kort til utenbygds jegere med hund i hver av de to første periodene. 

Tilsvarende gjelder uten hund. I perioden 5/10-23/12 er det i utgangspunktet fritt kortsalg. 

 

I tillegg selges treningskort for fuglehunder på fjellstyrets treningsterreng ved 

Breijordet/Saubua. Dette selges for 70 kr pr. dag pr. hund, og er åpent fom 21/8 tom 24/9. Det 

selges treningskort for elg- og harehunder på fjellstyrets treningsterreng i 

Imsdalen/Reinsfjellet. Dette administreres av Ringebu/Fåvang jeger- og fiskeforening, og 

inntektene fra kortsalget tilfaller denne foreningen. 

 

Saksbehandlers merknader: 
 

Det vil være mer fornuftig i forhold til prisutviklingen ellers i samfunnet, å foreta mindre 

justeringer på priser på jakt og fiske litt oftere.  

 

I 2013 solgte fjellstyret jaktkort på småvilt i statsallmenningene i Ringebu for ca 260 000 kr, 

og inntekter i forbindelse med salg av treningskort på treningsterrenget ved Breijordet/Saubua 

var 8 190 kr. Selv med dårlig bestand og begrensninger de siste årene, er salg av jaktkort på 

småvilt er en av de største inntektspostene til fjellstyret.  

 

Målet er en best mulig småviltforvaltning over tid, det er derfor viktig at det tas mest mulig 

hensyn til bestandssituasjonen, framfor inntjening de enkelte år.  

 

Gjeldende korttyper og jaktperioder har vært mer eller mindre uforandret over lang tid, og er 

godt innarbeidede forvaltningsverktøy. Det har vært gjort enkelte forandringer, som i 2006, da 

sesongkortet for utenbygdsboende fra 15/9 ble fjernet. Det nye sesongkortet for perioden 

5/10-23/12 gjør det mulig å sette begrensninger hvis bestandssituasjonen tilsier det. 

Tilgrensende fjellstyrer kjører mye av de samme ordningene, og det ser ut til å fungere bra. 

 

Når en sammenlikner prisene som har vært i Ringebu Fjellstyre siden 2006, ser en at disse i 

stor grad ligger lavere enn hos mange av de andre fjellstyrene. Korttyper i ordinære perioder 

foreslås videreført, med noe økte priser. Det foreslås også lik pris med og uten hund. 

 

For treningsfeltet på Breijordet foreslås en moderat prisøkning på dagskortet, og innføring av 

sesongkort. 

 

Fram til nå har det vært slik at innenbygdsboende kan jakte hare med harehund fom. 15/9, 

mens utenbygdsboende ikke kan jakte hare med harehund før 5/10. Selv om interessen for 

harejakt ser ut til å være dalende, er det forhold som tilsier at det er et marked for salg av 

harejakt til utenbygdsboende i periodene 15/9-19/9 og 20/9-24/9. Denne jakta kan annonseres 

og komme i tillegg til avsatte kort for småviltjakt i september. Det foreslås en prøveordning 

for 2014, med et begrenset antall kort forbeholdt harejakt med hund for utenbygdsboende.   

 



 

Forslag til vedtak: 
 

Ringebu fjellstyre vedtar følgende jaktkorttyper og -priser på småviltjakt, samt pris for 

treningsfelt for fuglehund, i statsallmenningene i Ringebu, gjeldende f.o.m. jaktsesongen 

2014: 

 

INNENBYGDS (fritt kortsalg hele jakttiden):   

m/hund u/hund  

Dagskort     90,-    90,- 

Sesongkort   475,-  475,- 

 

UTENBYGDS: 

Begrenset periode (15/9-19/9 og 20/9-24/9): 

  m/hund u/hund 

5-dagerskort   800,-  800,- 

 

Fritt kortsalg (5/10 – 23/12): m/hund u/hund 

Dagskort   130,-  130,- 

Sesongkort   950,-  950,- 

 

 

TRENINGSKORT FOR FUGLEHUND PÅ BREIJORDET,  

Dagskort   80,- per dag per hund 

Sesongkort   300,- 

 

Pris per hund per dag for jaktprøver følger dagsprisen på treningskortet.  

 

I tillegg innføres det en prøveordning med småviltkort til utenbygdsboende, forbeholdt 

harejakt med hund, samt andre småviltarter foruten lirype. Det lyses ut 5-dagerskort gjeldende 

for perioden 15/9-19/9 og 20/9-24/9. Kortpriser følger vanlig småviltkort i disse periodene. 

Jakta søkes via fjellstyrets hjemmeside innen 1. april.   

 

 

 

Møtebehandling: 

Fjellstyret ønsker et tillegg i prisene utover saksframlegget for alle korttyper bortsett fra 

5-dagerskort i begrenset periode, da prisen her har nådd prisrammen i forskriften. Videre at 

det kan innføres et 3-dagerskort for utenbygds i perioden med fritt kort salg (oktober til 

desember). 

  

Fjellstyret ønsker videre en prøveordning med en ny 5-dagers jaktperiode i tidsrommet 1.-5. 

oktober. For utenbygds blir det da et begrenset antall kort, på samme måte som for de to første 

periodene i september. Innebygds kan jakte som ellers i september og resten av sesongen, 

med sesongkort eller dagskort. Perioden med fritt kortsalg for utenbygdsboende endres da til 

6.10.-23.12. 

 

Videre kan det utarbeides treningskort fuglehund for hele allmenningen, gjeldende ved 

fredning. 



 

Vedtak: 
 

Ringebu fjellstyre vedtar følgende jaktkorttyper og -priser på småviltjakt, samt pris for 

treningsfelt for fuglehund, i statsallmenningene i Ringebu, gjeldende f.o.m. jaktsesongen 

2014: 

 

INNENBYGDS (fritt kortsalg hele jakttiden, 15/9-24/9, 1/10-23/12):   

m/hund u/hund  

Dagskort     100,-    100,- 

Sesongkort     500,-    500,- 

 

UTENBYGDS: 

Begrenset periode (15/9-19/9, 20/9-24/9, 1/10-5/10): 

  m/hund u/hund 

5-dagerskort     800,-    800,- 

 

De to første periodene tildeles som tidligere ved søknad innen 1. april og trekning. Perioden 

1/10-5/10 selges direkte via inatur fra en gitt dato etter tildeling og aksept av de første 

periodene.  

 

Fritt kortsalg (6/10 – 23/12): 

    m/hund u/hund 

Dagskort      190,-     190,- 

3-dagerskort      500,-                500,-  

Sesongkort   1 100,-  1 100,- 

 

 

TRENINGSKORT FOR FUGLEHUND PÅ BREIJORDET,  

Dagskort                  80,- per dag per hund 

Sesongkort     300,- 

 

Ved jaktprøver benyttes samme pris per hund per dag som for treningskortet.  

 

Ved eventuell fredning under småviltjakta tillates trening av fuglehund med allerede løst 

sesongkort for småviltjakt, eller ved kjøp av eget treningskort for hele allmenningen. 

 

I tillegg innføres det en prøveordning med småviltkort til utenbygdsboende, forbeholdt 

harejakt med hund, samt andre småviltarter foruten lirype. Det lyses ut 5-dagerskort gjeldende 

for perioden 15/9-19/9 og 20/9-24/9. Kortpriser følger vanlig småviltkort i disse periodene. 

Jakta søkes som vanlig gjennom fjellstyrets hjemmeside innen 1. april.   

 

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:  
 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Kommunevegen 1, 2647 Vinstra 

Gudbrandsdal Revisjon AS, Postboks 68, 2640 Vinstra 

 


