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SØKNAD FRA FRIISVEGEN TURISTSENTER MÅSÅPLASSEN OM JAKTKORT FOR 

EGET SALG  

 

 

Vedlegg:   
 

Brev fra Friisvegen turistsenter Måsåplassen 16. februar 2015. 

 

 

Saksframstilling: 
 

Friisvegen turistsenter Måsåplassen har søkt fjellstyre om kjøp av jaktkort for rype i Ringebu 

statsallmenning, felt 2, for høsten 2015. Det vises til kort i begrensede perioder i september og 

oktober, hvor det ønskes 12 kort i hver periode. Det er ikke spesifisert i søknaden om det 

søkes om jaktkort med eller uten hund. Kortene er da tenkt solgt gjennom bedriften, som en 

pakke med overnatting. Hensikten er å ivareta en sikrere omsetning gjennom overnatting og 

gjester i denne perioden av året.  

 

Bedriften vil sjekke jegeravgift og rapportere inn informasjon om jegere, fangst osv. 

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Av fjellovens § 11 kan fjellstyret gi midler til formål som styrker næringsgrunnlaget i de 

bygdene som har rett til allmenningsbruk. En må anta at midler kan tilbys i form av jaktkort.  

 

Fjellstyre tilbyr nå jakt mot søknad i periodene 15.-19. og 20.-24. september. Tilgjengelige 

kort varierer mellom jaktfelt og litt i forhold til småviltbestanden. I fjor hadde vi også en ny 5-

dagers periode i perioden 1.-5. oktober, så tilbudet har faktisk økt i forhold til tidligere år. 

Jaktkort i den perioden ble solgt via inatur, første man til mølla. De siste årene har salget 

fordelt seg omtrent slik: 

 
Tabell: antall tilgjengelige/solgte kort i statsallmenningene 

 15.-19. sept 20.-24.  sept 1.-5. okt 

 m/hund u/hund m/hund u/hund m/hund u/hund 

Felt 1 (Venabygdsfjellet) 10 10 10 10 10 10 

Felt 2 (Friisvegen) 40 40 30 30 40 40 

Felt 3 (Breijordene) 40 40 30 30 40 40 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  4.3.2015 

Arkiv nr.: 423 

Sak nr.: 15/15 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Fjellstyre skal ha jaktkort tilgjengelig for allmennheten, men kan også tilby pakkeløsninger 

med utleie av egne hytter og buer. Med det antallet kort som det her er søkt om vil en god del 

av fjellstyrets tilbud bli bundet opp. Nå har det kommet søknad fra én av mange bedrifter som 

kan ha interesse av å selge småviltjakt på allmenningene. Slik sett må fjellstyre påregne at det 

kan komme flere søknader om det samme.  

 

Hvis fjellstyret vurderer å tilby kort til næringsbedrifter bør det settes et tak, som interesserte 

kan søke på.   

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre avslår innkomne søknad om jaktkort for 2015. 

 

 

 

Møtebehandling: 

Inge Asphoug fremmet følgende alternative forslag: 

 

Friisvegen turistsenter Måsåplassen tilbys 8 kort i felt 2, hvorav 2 kort med hund og 2 kort 

uten hund i hver av periodene 15.-19. og 20.-24. september. Dette som en prøveordning i 

2015, med påfølgende evaluering. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre avslår innkomne søknad om jaktkort for 2015. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

 

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: 


