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AVTALE MED KJØNÅS UTMARKSL OM FELLESJAKT PÅ REIN 

 

Vedlegg:   

 

Saksframlegg: 

 

Ringebu fjellstyre vedtok i sak 21/17 forslag til avtale om fellesjakt med utmarkslagene i 

Vekkom, Brekkom, Fåvang og Kjønås for årene 2017-2019. Kjønås Utmarkslag har 

imidlertid vedtatt at det ikke vil gå inn på den nye avtalen om fellesjakt. Kjønås Utmarkslag 

har så få reinskort, at det å avstå fra 30 % blir for mye. Laget ønsker heller å fortsette med 

vilkårene som lå i den gamle avtalen, alternativt at det selv holder oppsyn med de to 

fellingstillatelsene det har.  

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Bakgrunnen for fellesjaktavtalene med Kjønås Utmarkslag har vært at det ofte kan stå rein 

langt framover i utmarkslagets jaktområde, særlig utover i jakta. Med tanke på utmarkslagets 

forholdsvis få fellingstillatelser har fjellstyrets jegere hatt størst nytte av fellesjakta. Det er 

derfor naturlig at fjellstyret også holder et visst oppsyn i området. Selv om det hadde vært mer 

praktisk med en felles avtale med alle utmarkslagene, anbefales fjellstyret å videreføre siste 

avtale med Kjønås utmarkslag, framfor ikke å ha noen avtale.    

 

 

 

Vedtak: 

 

Avtale om fellesjakt på villrein mellom Kjønås utmarkslag og Ringebu fjellstyre 2017-2019: 

 

1. Det er i perioden 2014-2016 fellesjakt mellom Ringebu fjellstyre og Kjønås utmarkslag. 

Hvis avtalen ikke fungerer tilfredsstillende for en eller begge parter, kan den sies opp 

etter endt jaktsesong. 

 

2. Fellesjaktavtalen gjelder for jegere med jaktkort utstedt hos rettighetshaverne Ringebu 

fjellstyre og Kjønås utmarkslag.  

 

3. Fellesjaktavtalen gjelder hele statsallmenningen i Ringebu og en del av Kjønås 

utmarkslag sitt område, avgrenset av allmenningsgrensa i nord, Døra i vest, stien fra 

Døramot via Nordstulen til Sørstulen i sør, og Hiriåa/Søråa i øst.  

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  21.6.2017 

Arkiv nr.: 422.2 

Sak nr.: 27/17 

Saksbehandler: Erik Hagen 



4. Fellesjakten gjelder alle dager i hele jaktperioden, dvs. fra og med 20. august til og med 

20. september. Ingen krav om inngang fra eget terreng. 

 

5. Alle jegere og all jakt følger oppsyns- og kontrollregler for Rondane sør, jf. 

villreinutvalgets jegeravtale. 

 

6. Fjellstyret holder oppsyn på grunneierlagets område, i tillegg til grunneierlagets ev. eget 

oppsyn. 

 

7. Jegerne som blir tildelt jaktrettigheter hos grunneierlaget, og nå inngår i 

fellesjaktopplegget, kan ikke samtidig få kort på statsallmenningene i Ringebu, og 

omvendt at de som blir tildelt jakt på statsallmenningene ikke samtidig kan få kort hos 

grunneierlaga. Dette gjelder både innenbygds og utenbygds jegere. 

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 
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