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AVTALE OM SMÅVILT- OG REINSJAKT PÅ STATSKOG SF SIN TEIG I IMSDALEN 

(GBNR 125/1). NY BEHANDLING. 

  

Vedlegg:  

 

- Sak 42/18. Avtale om småvilt- og reinsjakt på Statskog SF sin teig i Imsdalen (125/1)   

- E-post fra Statskog SF 7. desember 2018. 

- Treningsfelt – kart 

- Sak 32/94. Treningsfelt for jakthunder i Imsdalen 

 

Saksframlegg: 

 

Etter henvendelse fra Statskog SF behandlet fjellstyret i sak 42/18 avtale om småvilt- og 

reinsjakt på Statskog SF sin teig i Imsdalen (125/1). Fjellstyret fattet følgende vedtak med 

forslag til avtale:  

 

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.    

 

Det vises til vedlagt sak 42/18 for utfyllende om saken.  

 

Statskog har i e-post av 28. november godkjent justeringen av Statskogs andel av netto 

inntekter fra elgjakta. Videre er fjellstyrets forslag til avtale om småvilt- og reinsjakt besvart i 

vedlagt e-post av 7. desember 2018: 

 

Småviltjakt: 

Statskog har besluttet å forestå eget salg av småviltjakt på Imsdalsteigen f.o.m. 2019. 

 

Villreinjakt:  

Statskog ønsker å leie ut Imsdalsteigen til fjellstyret ifbm villreinjakta, med forslag om en fast 

pris på kr 2.500/år. Kontrakten inngås for 4-år (2019-2022), med påtegning/forlenging for 

samme tidsperioder framover.  

Møtested:  Rondane gjestegård 

Møtedato:  19.12.2018 

Arkiv nr.: 411, 413 

Sak nr.: 53/18 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Når det er enighet om pris så vil kontrakt bli oversendt fra Statskog, gjeldende f.o.m. 1/1 

2019. 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Foreslått ordning for villreinjakta er fornuftig og anbefales.  

 

Når det gjelder småviltjakta bør fjellstyre ta en ny runde og forsøke å få til en ordning som 

beskrevet i sak 42/18, der Statskogs teig innlemmes i fjellstyrets arealer i allmenningen. 

Det synes upraktisk å skulle tilby småviltjakt kun på dette begrensede og, i stor grad, svært 

lite jaktbare området. Det være seg jakt med eller uten hund.  

 

Det vises for øvrig til treningsfeltet for elg- og harehund, som ble etablert som en 

prøveordning i 1992 og permanent fra 1994, hvor statsteigen inngår (se vedlagt sak 32/94 og 

kart). Det er Ringebu jeger- og fiskeforening som i alle år har administrert treningsfeltet, som 

omfatter ca 35 000 daa fra Søre Imssjøen til Rundhalla i nord. Det er utarbeidet retningslinjer 

for bruken av treningsfeltet, i sin tid godkjent av fjellstyret og Statskog. Det kan trenes i 

perioden 21. august til 15. september, både utenbygds og innenbygds. Årlige rapporter viser 

at det trenes med 30-50 hunder, som gir et bidrag til foreninga på 2-4 000 kr.     

 

Både småviltjakta og treningsfeltet er innarbeidet i informasjonsmateriell på nett og i den 

nasjonale turkartserien.  

 

Saken oversendes jeger- og fiskeforeninga for uttale før fjellstyremøte 19. desember.   

    

  

 

Vedtak: 

 

Fjellstyret ser positivt på skissert ordning for villreinjakta, men ber om en ny dialog om en 

mulig ordning også for småviltjakta. 

   

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

 

Kopi:  

 

Ringebu og Fåvang JFF 


