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Endring av kortpriser på småviltjakt 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Ingen 

 

 

Bakgrunn: 

Øyer statsallmenning er et attraktivt område for småviltjegere. Årlig selges det ca. 900 

jaktkort. 300 av disse selges som sesongkort. For innenbygdsboende og for utenbygdsboende 

uten hund er det fritt kortsalg, mens for utenbygdsboende med hund er kortsalget begrenset. 

Inntektene fra småviltjakta utgjorde kr. 320 000,- i 2017 

 

Kortprisene er ikke endret siden 2009. I dag prises småviltjakta slik: 

  

 1 døgn 5 døgn Sesong 

 Innenbygdsboende med hund: 150 400 500 

 Innenbygdsboende uten hund: 100 200 300 

 Utenbygdsboende med hund:  800 1 000 

 Utenbygdsboende uten hund: 150 400 600 

 

Alle jegere jakter gratis t.o.m. det året de fyller 18. På søknadsbasert jakt må en likevel ha 

søkt og fått tildelt slik jakt 

 

Vurdering: 

Forskift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning legger føringer for hvilke korttyper 

og priser som skal være gjeldende på statsallmenning. Fjellstyret skal tilby døgnkort, 5 

døgnskort eller ukeskort og sesongkort: 

 

Korttype Øvre Prisramme 

1 døgn 250,- 

5 døgn 1 000,- 

Uke (7 døgn) 1 400,- 

Sesong 2 300,- 

 

Dagens priser ligger lavt i forhold til disse. Samtidig er det også billig å jakte småvilt i Øyer 

statsallmenning sammenlignet med omkringliggende områder. Jaktkortsalget styres mye av 

bestandssituasjonen. For innenbygdsboende holder kortsalget seg noenlunde stabilt, men for 

utenbygdsboende uten hund oppleves en gradvis økning. Jakttrykket som igjen påvirkes av 

kortsalget ligger i dag i øvre grense av hva området tåler.  

 

Fjellstyret har mange korttyper spesielt for innenbygdsboende. Det skilles mellom jakt med 

og uten hund og selges døgnkort, 5 døgnskort og sesongkort. Hovedsalget skjer gjennom 

sesongkort. Det selges ca. 10 døgnkort årlig. De 2 siste årene er det ikke solgt 5 døgnskort. En 

vil foreslå å prise døgn og 5 døgnskort likt for jakt med og uten hund for innenbygdsboende. 

Dette vil gi et ryddigere jaktkort for kortselger som gir mindre rom for misforståelser.  
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Forslag til vedtak: 

Det legges fram følgende forslag til endring av kortpriser for småviltjakt, gjeldende fra 

sesongen 2018 

 1 døgn 5 døgn Sesong 

 Innenbygdsboende med hund: 150 400 700 

 Innenbygdsboende uten hund: 150 400 500 

 Utenbygdsboende med hund:  900 1 200 

 Utenbygdsboende uten hund: 200 500 800 

 

Det foreslås å videreføre ordningen med gratis jakt t.o.m. det året en fyller 18. På 

søknadsbasert jakt må en likevel ha søkt og fått tildelt slik jakt 

 

Hjemmelen for vedtaket er fjellovens § 25 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

 


