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AVTALE MED VEKKOM, BREKKOM OG FÅVANG UTMARKSLAG OM 

FELLESJAKT PÅ REIN 

 

Vedlegg:   

 

Saksframlegg: 

 

Siden 2003 har det eksistert en samarbeidsavtale mellom de tre grunneierlagene og Ringebu 

fjellstyre om full fellesjakt på rein. Siste avtale gikk ut i 2013, og utmarkslagene ønsker nå en 

videreføring av avtalen.  

 

I all hovedsak er både grunneierlagene og fjellstyret godt fornøyde med samarbeidet så langt, 

og det har vært gjort kun små endringer i inngåtte avtaler. Tidligere avtaler har inneholdt full 

fellesjakt mellom partene. Det gir jegerne mulighet til å jakte på alt tellende areal innen 

statsallmenningene og grunneierlagene i hele jaktperioden, uavhengig av grensene mellom 

rettighetshaverne. 

 

Det foreslås å videreføre avtalen som den forelå i siste 3-års periode. Det er hensiktsmessig at 

en avtale gjøres gjeldende for flere år. 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Ingen utover saksframlegget. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Avtale om fellesjakt på villrein mellom grunneierlag i Vekkom, Brekkom, Fåvang og 

Ringebu fjellstyre 2014-2016:  

 

1. For jegere som får tildelt kort gjennom grunneierlaga, gjelder vanlig fellesjakt med 

statsallmenningene i Ringebu på samme måte som for fjellstyrets jegere på 

grunneierlagas arealer. Dvs full fellesjakt hele jakttiden, som per i dag er f.o.m. 20/8 

t.o.m. 24/9 på alt jaktareal i statsallmenningene i Ringebu.  

 

2. I områdene sør for Friisvegen – Åsdalen – Imsdalen er det simlefredning på 

statsallmenningsgrunn. Det forventes at grunneierlagene stiller seg bak dette også på sine 

arealer sør for Friisvegen, på linje med alle rettighetshavere sør for Ringebu. 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  5.3.2014 

Arkiv nr.: 422.2 

Sak nr.: 10/14 

Saksbehandler: Erik Hagen 



3. Antallet fellingstillatelser som overføres til fjellstyret som kompensasjon for å stille hele 

arealet på 574 km
2
 til disposisjon for fellesjakt, og for å ha alt oppsyn på 

grunneierlagenes arealer, settes til 6 frie dyr u/50 kg og 4 kalver. Fjellstyret forutsetter at 

de fellingstillatelsene som tilkommer fjellstyret i henhold til avtalen skal gå til 

innenbygdsboende. 

 

4.. Fjellstyret holder alt oppsyn, også på grunneierlagas arealer. Oppsynet skal disponere 

bomnøkler til de veiene som går inn i jaktterrenget over grunneierlagenes arealer.  

 

5. Alle jegere og all jakt, følger oppsyns- og kontrollregler for Rondane sør og Ringebu 

fjellstyre. 

 

6. Det offentlige tilskuddet til oppsyn, som siste år ble på kr. 17 pr. fellingstillatelse, tilfaller 

fjellstyret for de fellingstillatelser som gis til grunneierlaga. 

 

7. Jegerne som blir tildelt jaktrettigheter hos grunneierlaga, og nå inngår i 

fellesjaktopplegget, kan ikke samtidig få kort på statsallmenningene i Ringebu, og 

omvendt at de som blir tildelt jakt på statsallmenningene ikke samtidig kan få kort hos 

grunneierlaga. Dette gjelder både innbygds og utenbygds jegere. Dette krever en fortsatt 

god dialog mellom de som administrerer jaktkortene for fjellstyret og for Ringebu natur. 

 

8. Avtalen gjelder for perioden 2014-2016, men med gjensidig oppsigelsesmulighet ved ett 

års forvarsel. Avtalen evalueres etter dette. 

 

 

 

Møtebehandling: 

I avtalens punkt 2 legges det inn en forutsetning om fortsatt simlefredning også sør for 

Ringebu, jf. fjellstyrets vedtak i sak 07/14, om eget jaktopplegg.  

 

 

 

Vedtak: 

 

Avtale om fellesjakt på villrein mellom grunneierlag i Vekkom, Brekkom, Fåvang og 

Ringebu fjellstyre 2014-2016:  

 

1. For jegere som får tildelt kort gjennom grunneierlaga, gjelder vanlig fellesjakt med 

statsallmenningene i Ringebu på samme måte som for fjellstyrets jegere på 

grunneierlagas arealer. Dvs full fellesjakt hele jakttiden, som per i dag er f.o.m. 20/8 

t.o.m. 24/9 på alt jaktareal i statsallmenningene i Ringebu.  

 

2. I områdene sør for Friisvegen – Åsdalen – Imsdalen er det simlefredning på 

statsallmenningsgrunn. Det forventes at grunneierlagene stiller seg bak dette også på sine 

arealer sør for Friisvegen, såfremt fredningen videreføres av rettighetshavere også sør for 

Ringebu. 

 

3. Antallet fellingstillatelser som overføres til fjellstyret som kompensasjon for å stille hele 

arealet på 574 km
2
 til disposisjon for fellesjakt, og for å ha alt oppsyn på 



grunneierlagenes arealer, settes til 6 frie dyr u/50 kg og 4 kalver. Fjellstyret forutsetter at 

de fellingstillatelsene som tilkommer fjellstyret i henhold til avtalen skal gå til 

innenbygdsboende. 

 

4.. Fjellstyret holder alt oppsyn, også på grunneierlagas arealer. Oppsynet skal disponere 

bomnøkler til de veiene som går inn i jaktterrenget over grunneierlagenes arealer.  

 

5. Alle jegere og all jakt, følger oppsyns- og kontrollregler for Rondane sør og Ringebu 

fjellstyre. 

 

6. Det offentlige tilskuddet til oppsyn, som siste år ble på kr. 17 pr. fellingstillatelse, tilfaller 

fjellstyret for de fellingstillatelser som gis til grunneierlaga. 

 

7. Jegerne som blir tildelt jaktrettigheter hos grunneierlaga, og nå inngår i 

fellesjaktopplegget, kan ikke samtidig få kort på statsallmenningene i Ringebu, og 

omvendt at de som blir tildelt jakt på statsallmenningene ikke samtidig kan få kort hos 

grunneierlaga. Dette gjelder både innbygds og utenbygds jegere. Dette krever en fortsatt 

god dialog mellom de som administrerer jaktkortene for fjellstyret og for Ringebu natur. 

 

8. Avtalen gjelder for perioden 2014-2016, men med gjensidig oppsigelsesmulighet ved ett 

års forvarsel. Avtalen evalueres etter dette. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Kopi:  
Ringebu natur 

Villreinnemda for Rondane og Sølenkletten 


