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REINSJAKT – VURDERING AV TILDELINGSRUTINER 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksframlegg: 

 

Med bakgrunn i de reduserte reinskvotene de to foregående årene har fjellstyreleder bedt om 

en vurdering av tildelingsrutinene for reinsjakt, og muligheten for en rullering på hvem som 

får tildelt kort det enkelte år.   

 

De siste 5 årene har kvoten for hele Rondane sør blitt redusert fra 1 000 fellingstillatelser i 

2013 til 250 de to siste årene. For Ringebu fjellstyre har dermed kvoten blitt redusert fra 308 

til 77 fellingstillatelser. Vanlig praksis i mange år har vært å fordele reinskvoten med 70 % av 

fellingstillatelsene til innenbygdsboende jegere og 30 % til utenbygdsboende jegere. Søknad 

og trekning for innenbygds skjer ved søknad direkte til fjellstyret og lokal trekning, mens 

utenbygds søker gjennom inatur, med felles trekning for fjellstyrene i Oppland og Sunndal.   

 

I samme periode har antall innenbygds søkere variert mellom 200 og 250. Med fordeling som 

nevnt ovenfor var det i 2013, og i flere år før det, mellom 170 og 200 fellingstillatelser til 

innenbygdsboende. Antall dobbeltkort har variert noe, men de aller fleste innenbygdsboende 

fikk et tilbud i disse årene. De to siste årene har det vært ca 55 kort til innenbygds. Det betyr 

at ¼ av søkerne har fått et tilbud ved trekning. I forkant og under jakta har i tillegg ca 20 

reserver fått tilbud om innleverte kort, og 20-30 jegere har benyttet seg av muligheten til å 

kjøpe seg inn på kort. Det betyr at ca 150 innenbygds jegere ikke har hatt jakt hvert av de to 

siste årene.  

 

Om en ser for seg samme kvote en periode framover, og f.eks. en rullering slik at de som fikk 

jakt ved trekning i år blir trukket blant de siste reservene neste år, vil det gå 4-5 år før alle 

innenbygds jegere har fått jakt. Nå er det å håpe at kvoten økes igjen på sikt, slik at denne 

rulleringen ev. vil kunne gå raskere.  

 

Ordningen krever imidlertid mer administrasjon og utløser en del spørsmål som må vurderes. 

Skal jegere som av en eller annen grunn må si fra seg et kort måtte stå over i flere år, skal 

muligheten til å kjøpe seg inn på jaktlag fortsatt gjelde (og for hvem), og vil jegerne som har 

fått kort ett år være tilfreds med ikke å være med i trekningen i flere år etterpå? Jeg antar noe 

av spenningen med reinsjakta er den årlige trekningen, og vissheten om at har man søkt så er 

muligheten for å bli trukket ut til stede hvert år. Kanskje kan noe av interessen for jakta og 
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kanskje også aktiviteten på f.eks. skytebanen påvirkes, dersom en vet at en uansett ikke er 

med i trekningen.  

 

Det foreslås å legge saken ut på høring, så jegerne kan komme med tilbakemeldinger på om 

dagens ordning med tilfeldig trekning eller en rulleringsordning er å foretrekke.    

 

 

Saksbehandlers merknader: 
 

Ingen utover saksframlegget. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fjellstyret legger saken om en form for rullering av reinskvoten ut på høring. Saken tas opp 

på nytt når en vet mer om utsiktene for neste års kvote og under behandling av neste års 

jaktopplegg.  
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