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AVTALE OM SMÅVILTJAKT PÅ STATSKOG SF SIN TEIG I IMSDALEN (GBNR 

125/1) 

  

Vedlegg:  

 

- Brev fra Statskog SF 28.2.2019 

 

 

Saksframlegg: 

 

Det vises til fjellstyresaker 42/18 og 53/18 vedrørende avtale om småvilt- og reinsjakt på 

Statskog SF sin teig i Imsdalen. Det er enighet om en avtale for reinsjakta, der fjellstyret leier 

arealet for en fast pris på kr 2.500/år. Kontrakten er inngått for 4-år (2019-2022), med 

påtegning/forlenging for samme tidsperioder framover.  

 

Når det gjelder småviltjakta ville i utgangspunktet Statskog forestå eget salg på Imsdalsteigen 

f.o.m. 2019. Etter ønske fra fjellstyret i sak 53/18 ble det imidlertid etterspurt en mulig 

ordning for leie av arealet.  

 

Statskog har i brev av 28. februar kommet med et forslag til leiepris. Etter gjennomgang av 

omsetning/inntekter i forbindelse med småviltjakt på sine eiendommer, har Statskog satt kr 1,-

/daa og år som minstebeløp = kr 6.340/år for å inngå kontrakt om utleie av Imsdalsteigen til 

Ringebu fjellstyre.  

 

Statskog ber om tilbakemelding innen 15. april 2019. 

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Som nevnt tidligere er det ønskelig fra fjellstyret at Statsteigen inngår i fjellstyrets arealer for 

småviltjakt i allmenningen. Det synes upraktisk å skulle tilby småviltjakt kun på dette 

begrensede og, i stor grad, svært lite jaktbare området. Det være seg jakt med eller uten hund.  

 

Når det gjelder fjellstyrets inntekt fra småviltjakta i statsallmenningene siste 15 år, har den i 

gjennomsnitt vært kr 0,75/daa per år. Med samme grunnlag utgjør det ca 4 700 kr i året for 

Statsteigen. I tillegg tar jeger og fiskeforeningen inn et par tusen kroner for trening av hund.     

    

  

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  21.3.2019 

Arkiv nr.: 413 

Sak nr.: 09/19 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Forslag til vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre inngår avtale om leie av Imsdalsteigen i forbindelse med småviltjakta. Pris 

for arealleie settes til kr 1,-/daa og år = kr 6.340/år. Det anmodes om flerårig kontrakt, som 

for elg- og villreinjakta.   

   

 

 

Kopi:  

 

Ringebu og Fåvang JFF 


