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VILLREINJAKT – KVOTER OG JAKTOPPLEGG  

 

Vedlegg:   

 

Saksframlegg: 

 

Årsmøtet i villreinutvalget for Rondane Sør villreinområde vedtok 21. april 2016 årets 

jaktkvoter og kvotefordeling. De siste års tellinger har vist en klar nedgang i bestanden. Det 

ble i år gjennomført to runder med minimumstellinger. Årets minimumstall vider en 

vinterbestand på 1 835 dyr i Rondane Sør. Bestandsmålet på 2 300 vinterdyr er dermed ikke 

nådd, tross tre år med kvotereduksjon. Det ble i 2015 i tillegg lagt inn en ny korttype, «Bukk 

under 50 kg», for å redusere uttaket av voksen simle. Allikevel mangler det i 2016 mellom 

250 og 300 dyr i forhold til det man skulle forvente etter kalvetelling og jaktuttak. Som en 

konsekvens av denne nedgangen har årsmøtet vedtatt en ytterligere kvotereduksjon i år til 250 

dyr, i henhold til ny bestandsplan. Korrtypen «Fritt dyr» endres også til «Fri bukk». Det tas 

forbehold om Villreinnemdas godkjenning 25. april.  

 

Årsmøtet oppfordrer samtidig til at rettighetshaverne begrenser jakttiden til 20.8.-20.9. 

 

Dette betyr at Ringebu fjellstyre vil få tildelt ca 75 kort for høsten 2016, mot 200 i 2015. For 

at flest mulig skal få tilgang til jakt anbefales det å endre noe på vedtaket som ble fattet 16. 

mars, sak 12/16, vedrørende kortfordeling. Det foreslås å splitte de «doble kortene», simle + 

kalv, og dele ut hele kalvekvoten som single kalvekort.  

 

Det vises videre til gjeldende jaktlagsordninger, der innenbygdsboende kan søke som jaktlag 

før trekning. Det er ingenting i veien for at innenbygds som allerede har søkt via fjellstyrets 

hjemmeside, kan sende en ny søknad med to jegere oppført som lag. Da kan disse jakte på ett 

felles kort. Hver enkelt jeger kan bare stå på et jaktlag. Ellers kan både innenbygds og 

utenbygds kontakte fjellstyrekontoret etter trekning, for ev. å kjøpe seg inn på et kort (kr 500). 

Det tillates på denne måten 1 eller 2 gjestejegere, som kan jakte når kortinnehaver selv er på 

jakt.  

 

Årsmøtets oppfordring om redusert jakttid anbefales, og endrer følgelig vedtak i sak 12/16. 

 

Vedtatte kortpriser i sak 12/16 anbefales opprettholdt. 
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Saksbehandlers merknader: 

 

Det er ingenting som tyder på at det er oversett dyr under tellingen. Det er heller ingenting 

som tyder på at det har trukket dyr til nærliggende områder. Strukturtelling tyder imidlertid på 

at det nå på senvinteren er uforholdsmessig lav kalveandel i flokkene i forhold til det som 

faktisk ble observert under kalvetellingen i juli 2015. Villreinutvalget og rettighetshaverne i 

Rondane er svært opptatt av å følge opp bestandssituasjonen for å finne årsaker tilsynelatende 

sviktende tilvekst i bestanden. Samtidig vil en være føre var ved å senke jaktkvotene ganske 

så drastisk. Beskrevet avskytingsplan i bestandsplanen kan imidlertid justeres hvis det viser 

seg at bestanden skulle ta seg opp raskere enn antatt.  

 

 

 

Forslag til 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.-20.9. Fordeling mellom innenbygds og utenbygds settes til 70/30, og 

hele kalvekvoten selges som single kalvekort.   

 

Ordning med fellingstillatelser forbeholdt ungdom blant utenbygdsboende videreføres. 

 

2. Priser 

 Innenbygds Utenbygds 

Fri bukk 4 000 6 300 

F u/50 kg 2 400 4 200 

Bukk u/50 kg  2 400 4 200 

Kalv  1 000 1 600 

 

 

 

Møtebehandling:  

 

Fjellstyret ønsker å videreføre ordningen med gratis kalvekort til innenbygds 

førstegangsjegere i alderen 16-19 år. 

 

Med bakgrunn i bestandssituasjon og kvotevedtak ønskes en justering av fellesjaktavtalene 

med Øyer fjellstyre og Fåvang, Brekkom og Vekkom utmarkslag. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

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.-20.9. Fordeling mellom innenbygds og utenbygds settes til 70/30, og 

hele kalvekvoten selges som single kalvekort.   

 

Ordning med gratis kalvekort til innenbygds førstegangsjegere i alderen 16-19 år, og 

fellingstillatelser forbeholdt de yngste søkerne blant utenbygdsboende videreføres. 

 

2. Priser 

 Innenbygds Utenbygds 

Fri bukk 4 000 6 300 

F u/50 kg 2 400 4 200 

Bukk u/50 kg  2 400 4 200 

Kalv  1 000 1 600 

 

3. Fellesjakt 

 

Fellesjaktavtalen med Øyer justeres til å gjelde fra Øyer grense til Samdalen, i perioden 20.8.-

20.9., alle ukedager. 

 

Iht. gjeldende fellesjaktavtale med Fåvang, Brekkom og Vekkom utmarkslag godtgjøres 

Ringebu fjellstyre med ti fellingstillatelser for å stille hele sitt jaktareal til disposisjon, samt 

holde oppsyn på utmarkslagenes jaktareal. Med bakgrunn i den spesielle kvotesituasjonen gir 

fjellstyret avkall på disse fellingstillatelsene i 2016. 

    

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:  
Miljødirektoratet 

Gudbrandsdal Revisjon AS, Postboks 68, 2639 Vinstra 

 


