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REINSJAKT – VURDERING AV TILDELINGSRUTINER 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksframlegg: 

 

Med bakgrunn i de siste års nedgang i reinskvoten vedtok Ringebu fjellstyre i sak 41/17 å 

legge saken om tildelingsrutiner for reinsjakt ut på høring. Saken gjelder tildeling av 

innenbygds kvote i statsallmenningene i Ringebu. Det vises til nevnte sak for inngående om 

utviklingen i kvoter og tildelingsrutiner.  

 

Det har nå ligget ute en høring på fjellstyrets hjemmeside, samt at siste tre års søkere med 

registrert e-postadresse har fått tilsendt en liten spørreundersøkelse, der det var åpnet for å si 

sin mening om ulike tildelingsrutiner, samt noen tilleggsspørsmål.    

 

Resultater fra undersøkelsen 

Det kom inn svar fra 161 innenbygdsboende. Alle innsendere har svart på alle spørsmål.  

Av innsenderne var 18 stk under 25 år, 83 stk fra 25 til 50 år og 60 stk var over 50 år. Tre stk 

hadde ikke jaktet rein enda, mens 56 år var det høyeste antall år på jakt (gjennomsnitt 15 år).  

 

I undersøkelsen ble jegerne spurt om sin mening om tildelingsformer ved lav, middels og høy 

kvote. Ved lav kvote er svarene så og si likt fordelt fire alternativer, hvor 25 % vil ha det som 

tidligere, med fri trekning.  
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Gitt en lav kvote, som siste to år (ca 60 dyr), hvilken trekningsform ville 
du foretrekke? 

Fri trekning (ca 25 % sjanse)

Reserveliste 1 år (ca 33 % sjanse)

Reserveliste 2 år (ca 50 % sjanse)

Reserveliste 3 år (tilnærmet sikret jakt det fjerde året)
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Ved middels kvote øker andelen som vil ha fri trekning til 37 %, mens 63 % kunne tenke seg 

å stå på reservelista i 1 år.  

 

 
 

Ved høy kvote har vanligvis de fleste på reservelista fått tilbud om jakt, så da er ikke rullering 

så aktuelt. Jegerne ble imidlertid spurt om de vil ha tilbake muligheten til dobbeltkort, eller 

kan klare seg med enkeltkort. Ca 87 % svarer at enkeltkort er å foretrekke.   

 

 
 

Jegerne ble også spurt om hvordan en plassering nederst på reservelista vil påvirke 

treningsskytingen. Ca 20 % mener det vil bli mindre treningsskyting.  
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Gitt en middels kvote (ca 120 dyr), hvilken tildelingsform ville du 
foretrekke? 

Fri trekning (ca 50 % sjanse)

Reserveliste 1 år (tilnærmet sikret jakt år 2)
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Gitt en høy kvote (ca 180 dyr) og fri trekning, ville du foretrekke 
enkeltkort eller mulighet for dobbelkort (fritt under 50 kg og kalv)? 

Enkeltkort (ca 75 % sjanse)

Mulighet for dobbeltkort (ca 60 % sjanse)
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Uforandret Mindre treningsskyting Vet ikke

Gitt en ordning der man blir satt nederst på reservelista i ett eller flere år, 
hvordan vil det påvirke din aktivitet på skytebanen?  



Vi var også interesserte i å høre jegernes mening om den nye jaktlagsordningen. Den ser ut til 

å ha slått godt an.  

 

 
 

 

 

Saksbehandlers merknader: 
 

Det presiseres at undersøkelsen er besvart av ca halvparten av det antall som har søkt reinsjakt 

siste tre år (336). Det var kanskje noe overraskende at så vidt mange stiller seg positive til å 

bli satt på reserveliste i ett eller flere år. Sannsynligheten for å få jakt vil naturligvis avhenge 

av kvoten. Målsetningen er å øke bestanden i Rondane sør, så på sikt vil nok kvotene økes 

igjen. Det vil gjøre alternativene med å stå over 2 eller 3 år på reservelista mindre aktuelle. En 

slik ordning krever også mer administrasjon, og kan bli litt kaotisk i lengden.  

 

Ved en rulleringsordning synes det å stå nederst på reservelista i 1 år som mest aktuelt, både 

for jeger og administrasjonen i fjellstyret. Så er spørsmålet om det å øke sannsynligheten for å 

få jakt fra 25 til 33 % med lav kvote er verdt prisen der er å stå nederst i ett år og med ekstra 

administrasjon. En ser også at 20 % av jegerne mener de vil trene mindre på skytebanen, om 

de vet at de blir satt nederst på reservelista.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre fortsetter tildelingsrutinen med fri trekning blant søkerne av reinsjakt det 

enkelte år. Innarbeidet rullering, der jeger som er tildelt korttypen Fri bukk må stå over i tre 

år, videreføres.   

 

Som alternativt kan ordning med rullering der jeger som har fått tildelt jakt blir satt nederst på 

reservelista i 1 år vurderes.   
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I dag kan en person som ikke har jakt, kjøpe seg inn på et lag. Hva mener 
du om denne ordningen? 

Det er en god ordning som fortsatt bør gjelde

Vet ikke

Denne ordningen bør opphøre



 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre gjennomfører som tidligere fri trekning i 2018. De som får tildelt jakt i år, 

blir, så sant de søker, plassert nederst på reservelista neste år (rekkefølgen trekkes). Disse 

jegerne vil være med i igjen i trekningen om to år.  

 

Innarbeidet rullering, der jeger som er tildelt korttypen Fri bukk må stå over i tre år, 

videreføres.   

 

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. 
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