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JAKTKORT FOR SMÅROVVILT 

 

Vedlegg:  
 

Saksframstilling: 

 

I 2006 ble det opprettet et jaktkort for smårovvilt i statsallmenningene i Ringebu. Dette 

gjelder for periodene 21/8 – 14/9 og 1/1 – 1/4. Under ordinær periode for småviltjakt, 15/9-

23/12, kan smårovvilt felles ved kjøp av vanlig småviltkort.   

 

Selv om smårovviltkortet kan mottas gratis fra fjellstyrekontoret, har det vært relativt liten 

pågang. En ser imidlertid at jakt og fangst på smårovvilt nå har blitt mer populært i enkelte 

kretser, spesielt forskjellige former for revejakt. Særlig synes den yngre generasjon å finne 

denne jaktformen utfordrende og spennende.  

 

Fjellstyret ønsker å se på rammene for det gjeldende smårovviltkortet, med mål om å øke 

interessen for denne jakten.     

 

Det legges fram et forslag til endringer av smårovviltkort for statsallmenningene i Ringebu.  

 

 

Saksbehandlers merknader: 
 

En ser behov for å se på jakttida for kortet. Det er generelt relativt lang jakttid på disse artene, 

fra for eksempel hele året på mink, 15. juli til 15. april på rødrev og 1. november til 15. mars 

på mår. Med dagens jakttid utelukkes gode tider for f.eks. revejakt om våren og tidlig på 

høsten. Andre fjellstyrer gjør jakta mer tilgjengelig, gjerne ved å gjøre kortet gjeldende for 

hele året, med tilhørende jakttidsrammer for de enkelte arter.    

 

Behovet for, og nytten av, et eget rovviltkort på statsallmenningene i Ringebu har vært 

diskutert ved flere anledninger de senere årene. Ofte er det snakk om å ta ut smårovvilt for å 

bedre bestanden av rype og andre populære småviltarter. Forskning viser at enkelte 

rovviltarter er vesentlige predatorer på rype og skogsfugl, men samtidig skal det en betydelig 

innsats til for å se effekten av predatorbekjempelse. Fjellstyret har flere ganger vurdert 

skuddpremieordninger, men har så langt sett bort bra dette. Da er det nok viktigere å fokusere 

på smårovviltjakta som en ressurs og en spennende jaktopplevelse. Videre vil den også være 

et godt rekrutteringstiltak for unge jegere. Så kan fjellstyret komme med støtteordninger til 

ulike tiltak, som feller, tilrettelegging av åteplasser, kursing etc.  
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Forslag til vedtak: 
 

Ringebu fjellstyre reviderer kort for jakt på smårovvilt i statsallmenningene i Ringebu. Kortet 

gjøres gjeldende for perioden 1/4 – 31/3, og gjelder for rødrev, mink, mår, røyskatt, mårhund, 

ravn og kråke. Jakttider på den enkelte art følger nasjonale regler. Feller skal merkes med 

navn og adresse. Kortet kan løses for kr 50 gjennom inatur. Jaktrapport skal sendes fjellstyret. 

 

 

 

Møtebehandling: Jaktbare arter videreføres som før. 

 

 

 

Vedtak: 
 

Ringebu fjellstyre reviderer kort for jakt på smårovvilt i statsallmenningene i Ringebu. Kortet 

gjøres gjeldende for perioden 1/4 – 31/3, og gjelder for rødrev, mink, mår, røyskatt, mårhund, 

ravn, kråke, skjære, gråmåke og svartbak. Jakttider på den enkelte art følger Forskrift om jakt- 

og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og 

med 31. mars 2017. Feller skal merkes med navn og adresse. Kortet løses for kr 50 via inatur 

eller fjellstyrekontoret. Det skal sendes jaktrapport. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Kopi:  
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Kommunevegen 1, 2647 Vinstra 

Ringebu og Fåvang JFF  

 


