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AVTALE MED KJØNÅS UTMARKSLAG OM FELLESJAKT PÅ REIN 

 

Vedlegg:   

 

 

 

Saksframlegg: 

 

Siden 2007 har det eksistert en samarbeidsavtale mellom Kjønås Utmarkslag og Ringebu 

fjellstyre om fellesjakt på rein. Første året var det kun fellesjakt mandag til fredag, mens i 

2008-2010 var det også fellesjakt i helgene, men da med inngang fra eget terreng. I perioden 

2011-2013 har det vært full fellesjakt alle dager i hele jaktperioden, dvs. fra og med 20. 

august til og med 24. september og ingen krav om inngang fra eget terreng. 

 

Det foreslås å videreføre foregående avtale for perioden Kjønås utmarkslag er forespurt om en 

videreføring av foregående avtale og er positive til det. Det foreslås at denne gjøres gjeldende 

for perioden 2014-2016. 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Ingen utover saksframlegget. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Avtale om fellesjakt på villrein mellom Kjønnås utmarkslag og Ringebu fjellstyre 2014-2016:  

 

1. Det er i perioden 2014-2016 fellesjakt mellom Ringebu fjellstyre og Kjønås 

utmarkslag. Hvis avtalen ikke fungerer tilfredsstillende for en eller begge parter, kan 

den sies opp etter endt jaktsesong. 

 

2. Fellesjaktavtalen gjelder for jegere med jaktkort utstedt hos rettighetshaverne Ringebu 

fjellstyre og Kjønås utmarkslag.  

 

3. Fellesjaktavtalen gjelder hele statsallmenningen i Ringebu og en del av Kjønnås 

utmarkslag sitt område, avgrenset av allmenningsgrensa i nord, Døra i vest, stien fra 

Døramot via Nordstulen til Sørstulen i sør, og Hiriåa/Søråa i øst.  
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4. Fellesjakten gjelder alle dager i hele jaktperioden, dvs. fra og med 20. august til og 

med 24. september. Ingen krav om inngang fra eget terreng. 

 

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

villreinutvalgets jegeravtale. 

 

6. Fjellstyret holder oppsyn på grunneierlagets område, i tillegg til grunneierlagets ev. 

eget oppsyn. 

 

7. Jegerne som blir tildelt jaktrettigheter hos grunneierlaget, 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.  

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

Kopi:  
Villreinnemda for Rondane og Sølenkletten v/Morten Liebe, Pb. 172, 2659 Dombås 

Villreinutvalget Rondane Sør, Co Sollia fjellstyre, 2477 Sollia 


