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Vedlegg:  

 

- E-post fra Statskog SF 17. september 2018 

- Kontrakt utleie areal ifbm storviltjakta 

- Kart  

 

Saksframlegg: 

 

Det har kommet en henvendelse fra Statskog SF vedrørende småvilt- og reinsjakt på Statskog 

SF sin teig i Imsdalen (gnr.125 bnr. 1). Det etterspørres om fjellstyret har 

korrespondanse/avtaler på dette i sitt arkiv. Saksbehandler har ikke funnet noen skriftlige 

avtaler vedrørende denne teigen, utover leie av elgjakta. Tidligere ansatte i fjellstyret kan 

heller ikke huske at det har vært tema å inngå noen leieavtale for dette arealet, men det ser 

heller ikke ut til at det har vært skilt ut f.eks. på kart over fjellstyrets arealer for småvilt- eller 

reinsjakt i allmenningene. 

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

I følge matrikkelen er teigen på ca 6 340 daa (se vedlagt kart). Den strekker seg fra dalbunnen 

ved Rundhalla, opp lia til Åsdalstangen, videre sørover mot Åsta og til Imsdalsgarden, og 

nordover igjen, midt i lia fra Skådalen til Rundhalla. Terrenget på begge sider av dalen er 

meget brattlendt. På vestsida er det mest blokk og steinmark mens på østsida er det tette 

plantefelt og steile berg. For den småviltjakta (lirype-, orrfugl- og harejakt) og reinsjakta som 

utøves i allmenningene er dette så og si ikke jaktbart og utnyttet terreng. Det vil likevel være 

en fordel rent praktisk om en kunne innlemme teigen i fjellstyrets arealer i allmenningen, både 

med tanke på administrasjon og oppsyn i området.   

 

- Småviltjakt 

Teigen ligger innenfor det som er regnet som jaktfelt 2 i Ringebu østfjell, Hirkjølen og 

Imsdalen statsallmenninger. Feltet er avmerket på vedlagt kart og omfatter ca 200 000 daa. I 

og med at vi ikke har spesifisert regnskap for dette feltet kan vi ta utgangspunkt i hele 

allmenningen på 560 000 daa. Fratrukket arealer over 1 200 meter er jaktbart/produktivt areal 

beregnet til 420 000 daa. Statsteigen utgjør ca 1,5 % av dette. Gjennomsnittlig netto inntekter 

fra småviltjakta siste fire år er ca 230 000 kr.  
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- Villreinjakt 

Det går ikke fram av tildelt kvote for Rondane Sør villreinområde at Statskog har tellende 

areal for Imsdalen Statskog. Ut i fra oppgitt areal på 574 000 daa er det sannsynlig at arealet 

er lagt til Ringebu fjellstyre. Statsteigen utgjør ca 0,3 % av det totale arealet på 1 862,1 km2 i 

Rondane Sør, eller ca 1 % av fjellstyrets arealer. Med de siste års kvoter utgjør det 1 

fellingstillatelse (varierende kategori og kortpris, 1 200-3 500 kr).    

 

- Elgjakt 

Fjellstyret de senere årene leid elgjakta på teigen, jf. avtale av september 2004. Den gjelder 

jaktfeltet Imsdalen Nord (nå delt i Åsdalstangen og Reinsfjellet), og omfatter arealer fra 

Imsdalen statsallmenning og Imsdalen Statskog. Netto inntekter fordeles med 25 % til 

Statskog og 75 % til fjellstyret. Administrasjon og oppsyn utføres av Ringebu fjellstyre, som 

godskrives 8 % for arbeidene. Beløpet går til fradrag fra Statskog sin andel av inntektene.    

 

Det har vært nevnt for Statskog tidligere at vi bør se nærmere på avtalen om elgjakta. I følge 

våre beregninger utgjør statsteigen ca 12 % av jaktbart terreng i Imsdalen nord, og ikke 25 % 

som i tidligere avtale.  

 

 

 

Vedtak: 

 

Fjellstyret foreslår å revidere gjeldende avtale for storviltjakt, slik at Statskogs andel av netto 

inntekter fra elgjakta reduseres fra 25 til 12 %. Fjellstyrets arbeid med administrasjon og 

oppsyn godtgjøres med 8 %. Beløpet går til fradrag fra Statskog sin andel av inntektene. 

 

Det inngås en avtale om leie av småvilt- og villreinjakt til en samlet fast årlig sum på kr 

5 000. Det anses som en minnelig sum for et areal som ikke er særlig interessant som utskilt 

areal for småvilt- og reinsjakt. I det inngår administrasjon og oppsyn fra Ringebu fjellstyre. 

Avtalen justeres ved større endringer i inntektene.    

 

Enstemmig vedtatt som foreslått  

 

Kopi:  


