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VILLREINJAKT – JAKTOPPLEGG OG PRISER  

 

Vedlegg:   

 

Saksframlegg: 

 

Under budsjettbehandlingen i sak 02/16 ble det besluttet å se på jaktopplegg og priser for 

villreinjakta 2016.  

 

Jaktopplegg 

De siste fem årene har fjellstyret fordelt kvoten med to ulike jakttider. Hensikten har vært å 

effektivisere jakta i den nordlige delstammen, og tilrettelegge for bevaring og styrking av den 

sørlige delstammen. Det ble i 2011 vedtatt periodedeling for 30 % av kvoten, salg av single 

kalvekort (40 % av kvoten) og simlefredning sør for Friisvegen/Åsdalen/Imsdalen (felt 2B og 

2C). Simlefredningen ble opphevet i 2014.  

 

I alle årene med periodedeling har den korte perioden, med påfølgende videresalg eller 

gjenkjøp av kort, gitt 8-10 % høyere felling i forhold til lang periode. Det er imidlertid mye 

som tyder på at antall dyr i Rondane Sør er redusert, kanskje er det ikke per nå nødvendig å 

opprettholde periodedelingen. Telling av vinterbestanden sluttføres nå før påske, og årsmøte i 

villreinutvalget setter forslag til kvote.   
 

Tab. Oversikt over felling i de ulike jaktperiodene 2015. 

  Innenbygds Utenbygds Totalt 

Periode Kvote Felling % Kvote Felling % Kvote Felling % 

20.8.-24.9. 107 57 53,3 41 26 63,4 148 83 56,1 

20.8.-10.9. + 44 30 68,2 18 10 55,6 62 40 64,5 

11.9.-24.9.          

Totalt 151 87 57,6 59 36 61,0 210 123 58,6 

 

Tiltaket med single kalvekort og de to siste års ordning med fellingstillatelser forbeholdt 

ungdom blant utenbygdsboende har fungert bra og foreslås videreført.  

 

Priser 

Under første gangs budsjettbehandling for 2016 ble det enighet om å se på prisene for 

villreinjakta. 

Prisene ble sist endret i 2005, 2011 og 2014. Det er i disse dager kommet ny Forskrift om 

jakt, fangst og fiske i statsallmenning, 2004-03-08 nr 515, som setter følgende prisrammer 

fram til 31. mars 2021: 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  16.3.2016 

Arkiv nr.: 422.2 

Sak nr.: 12/16 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Fritt dyr kr 6 500,– 

Liten bukk inntil 55 kg kr 5 100,– 

Simle/ungdyr kr 3 400,– 

Kalv kr 1 600,– 

 

 

Fjellstyret har følgende gjeldende priser: 

 

Jakttid 20.8.-24.9. 

 Innenbygds Utenbygds 

Fritt dyr 3 800 5 900 

F u/50 kg + kalv 3 200 5 500 

F u/50 kg 2 250 4 000 

Bukk u/50 kg  2 250 4 000 

Kalv     950 1 500 

 

Det foreslås en økning i prisene for 2016. 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Ingen utover saksframlegget. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre vedtar følgende jaktopplegg og priser for 2016: 

 

1. Jaktopplegg 
 

Ringebu fjellstyre avvikler inntil videre ordningen med periodedeling. Kvoten selges i sin 

helhet med jakttid 20.8.-24.9. Fordeling mellom innenbygds og utenbygds settes til 70/30, og 

40 % av kalvekvoten selges som single kalvekort.   

 

Ordning med fellingstillatelser forbeholdt ungdom blant utenbygdsboende videreføres. 

 

2. Priser 

 Innenbygds Utenbygds 

Fritt dyr 4 000 6 300 

F u/50 kg + kalv 3 400 5 800 

F u/50 kg 2 400 4 200 

Bukk u/50 kg  2 400 4 200 

Kalv  1 000 1 600 

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 



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:  
Miljødirektoratet 

Gudbrandsdal Revisjon AS, Postboks 68, 2639 Vinstra 

 


