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VILLREINJAKT – KVOTER OG JAKTOPPLEGG  

 

Vedlegg:   

 

Saksframlegg: 

 

Årsmøtet i villreinutvalget for Rondane Sør villreinområde behandlet 19. april 2017 årets 

jaktkvoter og kvotefordeling. Det ble i år gjennomført to runder med minimumstellinger og 

resultatet viser en vinterbestand på 1 970 dyr. Det er en oppgang på 140 dyr i forhold til i fjor 

(14 % tilvekst).  Bestandsmålet over to planperioder er 2 300 vinterdyr. Etter de siste års 

nedgang i bestanden ble det vedtatt en kraftig kvotereduksjon i 2016. Andelen av korttypen 

«Bukk under 50 kg» ble økt og, samtidig som korttypen «Fritt dyr» ble endret til «Fri bukk».  

Dette for å redusere uttak av voksen simle. Villreinutvalget ønsket å videreføre kvoten på 250 

fellingstillatelser også i 2017. Forsøket med å begrense uttaket av voksen simle var vellykket i 

2016, så utvalget innstilte på samme fordeling av korttyper også i år.  

 

Følgende kvote og fordeling av korttyper ble vedtatt:  

 

Kvote på 250 dyr i Rondane sør fordeles som følger: Fri bukk; 10 %, Fritt dyr under 50 kg; 

27,5 %, Bukk under 50 kg; 27,5 % og Kalv; 35 %. 

 

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

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Dette betyr at Ringebu fjellstyre, som i fjor, vil få tildelt ca 77 kort for høsten 2017. For at 

flest mulig skal få tilgang til jakt anbefales det å videreføre fjorårets opplegg med å ikke tilby 

doble kort, og dermed dele ut hele kalvekvoten som single kalvekort.  

 

Det vises videre til gjeldende jaktlagsordninger, der 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. 

 

Ordningene med gratis kalvekort til innenbygds førstegangsjegere i alderen 16-19 år, samt 

fellingstillatelser forbeholdt utenbygdsjegere under 20 år foreslås videreført 

 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  26.4.2017 

Arkiv nr.: 422.2 

Sak nr.: 22/17 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre vedtar følgende jaktopplegg og priser for 2017: 

 

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.   

 

Ordningene med gratis kalvekort til innenbygds førstegangsjegere i alderen 16-19 år, samt 

fellingstillatelser forbeholdt utenbygdsjegere under 20 år foreslås videreført. 

 

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.   
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