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SMÅVILTJAKT – JAKTOPPLEGG OG PRISER 

 

Vedlegg:    
 

 

Saksframlegg: 

 

Under første budsjettbehandling for 2016 ble det vedtatt å se på jaktopplegg og priser for 

småviltjakt i statsallmenningene i Ringebu. 

 

Jaktopplegg 

Fjellstyret har siden 2012 praktisert en rypeforvaltning der en har tatt utgangspunkt i 

takseringen og estimert bestand, og høstet ca 15 % av denne. Dette gjennom begrenset salg i 

september, varierende dagskvoter og stenging av rypejakta 22. oktober, 5. oktober, og 13. 

oktober i årene 2012-2014. I 2015 ble det ikke åpnet for rypejakt grunnet veldig dårlig 

kyllingproduksjon og varierende stamfuglbestand.  

 

Fjellstyret vedtok å tilby full tilbakebetaling til jegere som hadde blitt trukket ut til jakt i 

september, ev. delvis refusjon ved ønske om trening av hund. Det var bare gode 

tilbakemeldinger på ordningen, men det medførte mye administrasjon, samtidig som 

inntektene til fjellstyret ble redusert med 340 000 kr i forhold til 2014.    

 

For 2016 foreslås det en reduksjon i antall kort i begrenset periode i september. I flere år har 

det blitt solgt ca 300 5-dagerskort, med og uten hund i de to periodene. Det foreslås å redusere 

dette til ca 200 kort, fordelt på de tre jaktfeltene og med i utgangspunktet likt antall kort med 

og uten hund. På den måten håper en å kunne gjennomføre jakten også i litt dårlige år. Med 

bakgrunn i taksering og forventet uttak kan det vurderes å selge ekstra kort, enten i september 

eller i perioden 1.-5. oktober.  

 

Ordningen med kort for harejakt med hund til utenbygdsboende for perioden 15/9-19/9 og 

20/9-24/9 anbefales videreført. Kortpriser følger vanlig småviltkort i disse periodene.  

 

Jakta søkes som vanlig gjennom fjellstyrets hjemmeside innen 1. april.   

 

Det bør innføres en administrasjonsavgift i år hvor jakta ev. blir stoppet. Dette for å dekke noe 

av utgiftene fjellstyret likevel har med småviltadministrasjonen.     
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Priser 

Prisene ble sist regulert i 2006, 2012 og 2014. Jf forskrift om jakt, fangst og fiske i 

statsallmenning, 2004-03-08 nr 515, er gjeldende prisrammer fram til 31. mars 2021 for de 

ulike korttypene for småviltjakt og fangst slik: 

 

Dagskort/døgnkort  kr    250,-  

5-dagers kort   kr 1 000,- 

Ukekort (7 dager)  kr 1 400,- 

Sesongkort   kr 2 300,- 

 

Gjeldende korttyper og priser i statsallmenningene i Ringebu: 

 

INNENBYGDS:   

 m/hund u/hund 

Dagskort 100,- 100,- 

Sesongkort 500,- 500,- 

 

UTENBYGDS: 

Begrenset kortsalg (15/9-19/9, 20/9-24/9, 1/10-5/10) 

 m/hund u/hund 

5-dagerskort 800,- 800,- 

 

Fritt kortsalg (6/10-23/12) 

 m/hund u/hund 

Dagskort 190,- 190,- 

3-dagerskort 500,- 500,- 

Sesongkort 1000,- 1000,- 

 

Treningskort for fuglehund på Breijordet 

Dagskort 80,- 

Sesongkort 300,- 

 

Det vil være mer fornuftig i forhold til prisutviklingen ellers i samfunnet, å foreta mindre 

justeringer på priser på jakt og fiske litt oftere. Målet er en best mulig småviltforvaltning over 

tid, det er derfor viktig at det tas mest mulig hensyn til bestandssituasjonen, framfor 

inntjening de enkelte år. Det foreslås en økning i priser.  

 

 

Saksbehandlers merknader: 
 

Ingen utover saksframlegget. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forslag til vedtak: 
 

Jaktopplegg 

Ringebu fjellstyre opprettholder tidligere ordning med fritt kortsalg til innenbygdsboende, og 

søknad om jakt for utenbygdsboende i periodene 15.-19. og 20.-24. september. Antall kort til 

utenbygdsboende settes til ca 200, fordelt på de tre jaktfeltene, og i utgangspunktet likt antall 

med og uten hund. Som tidligere selges et mindre antall i felt 1 (Venabygdsfjellet) i forhold til 

felt 2 og 3.  

 

Med bakgrunn i taksering og forventet uttak kan det vurderes å selge ekstra kort, enten i 

september eller i perioden 1.-5. oktober. Videre jakt utover høsten vurderes etter bestand og 

uttak.  

 

Det tilbys harejakt med hund for utenbygdsboende i periodene 15.-19. og 20.-24. september 

mot søknad til fjellstyre innen 1. april. Det kan også vurderes å selge ekstra kort via inatur.   

For øvrig fritt kortsalg for harejakt med hund i perioden 6.10.-23.12. 

 

Ved ev. fredning bør det kunne tilbys treningskort for fuglehund, slik som i 2015. 

 

Priser 

Fjellstyret vedtar følgende jaktkorttyper og -priser på småviltjakt, samt pris for treningsfelt for 

fuglehund, i statsallmenningene i Ringebu, gjeldende f.o.m. jaktsesongen 2016: 

 

INNENBYGDS:   

 m/hund u/hund 

Dagskort 110,- 110,- 

Sesongkort 600,- 600,- 

 

UTENBYGDS: 

Begrenset kortsalg (15/9-19/9, 20/9-24/9, 1/10-5/10) 

 m/hund u/hund 

5-dagerskort 900,- 900,- 

 

Fritt kortsalg (6/10-23/12) 

 m/hund u/hund 

Dagskort 210,- 210,- 

3-dagerskort 500,- 500,- 

Sesongkort 1 200,- 1 200,- 

 

Treningskort for fuglehund på Breijordet 

Dagskort 80,- 

Sesongkort 300,- 

 

Pris per hund per dag for jaktprøver følger dagsprisen på treningskortet på Breijordet. 

 

 

 

 



Treningskort i statsallmenningene ved ev. fredning av rype 

Dagskort 100,- 

Sesongkort 400,- 

 

 

 

Møtebehandling: 

Fjellstyret ønsket en økning i foreslåtte kortpriser. Med bakgrunn i fjorårets fredning og ønske 

om å bevare en bærekraftig rypebestand ønsker fjellstyret å innlede et prosjekt med fredning 

av deler av jaktfelt 2, på nordsiden av Friisvegen. Målet er at dette skal kunne fungere som et 

refugieområde, og åpnes for hundetrening.        

 

 

 

Vedtak: 
 

Jaktopplegg 

Ringebu fjellstyre opprettholder tidligere ordning med fritt kortsalg til innenbygdsboende, og 

søknad om jakt for utenbygdsboende i periodene 15.-19. og 20.-24. september. Antall kort til 

utenbygdsboende settes til ca 200, fordelt på de tre jaktfeltene, og i utgangspunktet likt antall 

med og uten hund. Som tidligere selges et mindre antall i felt 1 (Venabygdsfjellet) i forhold til 

felt 2 og 3. Se for øvrig avsnitt under om treninngsfelt/refugieområde for endringer av jaktfelt 

2. 

 

Med bakgrunn i taksering og forventet uttak kan det vurderes å selge ekstra kort, enten i 

september eller i perioden 1.-5. oktober. Videre jakt utover høsten vurderes etter bestand og 

uttak.  

 

Det tilbys harejakt med hund for utenbygdsboende i periodene 15.-19. og 20.-24. september 

mot søknad til fjellstyre innen 1. april. Det kan også vurderes å selge ekstra kort via inatur.   

For øvrig fritt kortsalg for harejakt med hund i perioden 6.10.-23.12. 

 

Ved ev. fredning bør det kunne tilbys treningskort for fuglehund, slik som i 2015. 

 

Treningsfelt/refugieområde 

Det skal innarbeides et treningsfelt/refugieområde i deler av felt 2. Dette fredes for ordinær 

jakt, og er i utgangspunktet tenkt avgrenset av Friisvegen, statsallmenningsgrense i sør, 

Hirisjøåa i vest og Hira i nord. Ordningen gjøres i første omgang gjeldende for inneværende 

fjellstyreperiode (2016-2019). NINA kontaktes for faglig bistand og ev. oppfølging av 

prosjektet.   

 

Priser 

Fjellstyret vedtar følgende jaktkorttyper og -priser på småviltjakt, samt pris for treningsfelt for 

fuglehund, i statsallmenningene i Ringebu, gjeldende f.o.m. jaktsesongen 2016: 

 

INNENBYGDS:   

 m/hund u/hund 

Dagskort 125,- 125,- 

Sesongkort 600,- 600,- 



 

UTENBYGDS: 

Begrenset kortsalg (15/9-19/9, 20/9-24/9, 1/10-5/10) 

 m/hund u/hund 

5-dagerskort 1 000,-  1 000,- 

 

 

 

Fritt kortsalg (6/10-23/12) 

 m/hund u/hund 

Dagskort 250,- 250,- 

3-dagerskort 600,- 600,- 

Sesongkort 1 200,- 1 200,- 

 

Treningskort for fuglehund på Breijordet 

Dagskort 80,- 

Sesongkort  300,- 

 

Pris per hund per dag for jaktprøver følger dagsprisen på treningskortet på Breijordet. 

 

Treningskort for fuglehund i Refugieområde i Remdalen/Brettingsdalen 

Dagskort 150,- 

 

 

Treningskort i statsallmenningene ved ev. fredning av rype 

Dagskort 100,- 

Sesongkort 400,- 

 

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.   

 

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

Gudbrandsdal Revisjon AS, Postboks 68, 2640 Vinstra 

 

 

 


