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Priser på jaktkort for småvilt 2019  
 

Prisene ble sist endret i sak 33/2017 gjeldende for sesongen 2018. Prisene på jaktkort for 2019 var til 

behandling i fjellstyret i sak 32/2018, der fjellstyret valgte å utsette saken til første fjellstyremøte i 

2019. Fjellstyret ønsket seg mer informasjon, bl.a. om prisnivå i andre områder og antallet kort solgt 

av hver type (dagskort, uke, sesong) for å ta en beslutning om pris. På det samme møte oppfattet 

saksbehandler også en holdning i fjellstyret om at prisene kunne vært noe nærmere prisrammen, og 

derfor er prisene i forslag til vedtak justert noe siden sist. 

 

Miljødirektoratet har i forskrift av 8.3.2004 med endring 1.4.2016 fastsatt korttyper og prisrammer for 

fiske, småviltjakt og villreinjakt i statsallmenning, gjeldende fram til 31. mars 2021.  

 

Forskriftens prisrammer med og uten hund. 

dagskort 5 dagerskort ukekort sesongkort 

250 1000 1400 2300 

 

Pris på jaktkort til utenbygdsboende kan overstige prisen til innenbygdsboende med inntil det 

dobbelte. Med noen unntak går alt jaktsalg nå gjennom Inatur. Innenbygdsboende har valgfrihet, og 

kan fortsatt løse kort på utsalgsstedene, kort som løses på denne måten vil ha dobbel pris og 

tilbakebetaling av halve prisen ved jaktrapportering innen en annonsert frist. 

 

Vurdering 

Grunnlaget for prisøkning er i utgangspunktet kostnadsvekst, men i forslaget til priser for 2019 er det 

også sett på priser i andre områder. Det er også sett på muligheten for å øke prisene slik at de kommer 

nærmere prisrammen for gjelder for jakta i 2019 og 2020.  

 

I oppsettet nedenfor er det satt opp forslag til nye priser gjeldende for 2019. Gammel pris i ( ). Prisen 

for innenbygdsboende settes til halv pris. Pris på smårovviltkort foreslås satt til kr 1. 

 

Utenbygdsboende: 

dagskort 5 dagerskort ukekort  sesong 1 Sesong 2
1)

 Smårovvilt 

1.4.- 31.3 kr 

250 (230) 1000 (915) 1200 (1140) 1800 (1715) 1500 (1255) 1(1) 
1) 

Sesong 2 gjelder bare sesongkort som selges etter regulert periode fra og med 16. oktober til 

utenbygdsboende. De siste årene har det ikke vært solgt slike kort. 
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Innenbygdsboende ved salg gjennom INATUR: 

dagskort  5 dagerskort ukekort  sesong  Smårovvilt 

1.4.- 31.3 

125 (115) 500 (460) 600 (570) 900 (860) 1(1) 

 

Ved manuelt salg gjennom foretninger til innenbygdsboende, vil prisen være den samme som for 

utenbygdsboende. Ved innlevering av jaktrapport til fjellstyret innen en annonsert frist, refunderes ½ 

av prisen som er betalt for jaktkortet. 

 

Antall solgte kort i 2017 

Innabygds (utanbygds) 

dagskort 5 dagerskort ukekort  sesong 

Antall kort solgt på inatur 7 (29) 0 (113) 1 (19) 30 (110) 

Antall kort solgt i forretning (innenbygds) 10 (0)   111 (0) 

Antall kort solgt fra kontoret (hare) 9   12  50  

 

2018 priser for småviltjakt i andre 

områder, utenbygdspriser med og/eller 

uten hund 

dagskort 5 dagers-

kort 

ukekort sesong 

Langmorkje statsallmenning 200 uten 

hund, 250 

m/hund 

 700 

u/hund 

900 u/hund 

Lom fjellstyre Uten hund, 

200 

 m/hund 

1000kr 

uten hund, 

1000kr 

 

Ringebu statsallmenning (2016 priser) 250 1000 630 (fra 

10.10) 

 

Fron statsallmenning med hund 190 800   

Dovrefjell og Grimsdal statsallmenning 

m/hund 

210  1190 2060 

 

Vulufjell statsallmenning   1300 

u/hund 

1400 u/hund 

Lesja fjellstyre, med hund 190 900 710 1050 

Gausdal fjellstyre 190  1100 1500 

Sollia fjellstyre m/hund 250 1000   

Torpa statsallmenning 180  1000 1500 

Vestre Slidre statsallmenning 250 1000 1250 

(harejakt 

m/hund) 

2000 (småviljakt 

uten hund) 

2200 (harejakt 

m/hund) 

Forskriftens prisrammer med og uten 

hund 

 

250 1000 1400 2300 

Fjellstyreadministrasjonens forslag til 

vedtak 

250 1000 1200 1800 

 

Fjelloven pålegger fjellstyret å fastsette avgift for all jakt som tilbys. Prisen for jakt på smårovvilt bør 

fortsatt holdes på et lavt nivå for å motivere til å jakte smårovvilt. 

 

Det er ønskelig å fortsette med lik pris for jaktkort med og uten hund. 
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I forbindelse med innføring av obligatorisk jegerprøve, innførte fjellstyret i 1987 gratis jaktkort for 

ungdom på 14 og 15 år, under opplæringsjakt. Denne ordningen har vært i bruk siden den gang. 

Ordningen knyttes opp mot bestemmelser om opplæringsjakt i forskrift om jakt og fangst. Ordningen 

gjelder både innen- og utenbygdsboende og bør videreføres. 

 

Dersom det opprettholdes manuelt salg fra forretninger til innenbygdsboende, skal kortselger ha 16 kr 

pr solgte kort. Denne ble sist endret i 2017. I tillegg går det en del tid for å samle inn og levere ut kort, 

trykking av jaktkort, samt fakturering. For kort solgt på Inatur tar Inatur 10 % i provisjon. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning, vedtar Øystre Slidre 

fjellstyre følgende priser for småviltjakt med og uten hund i Øystre Slidre statsallmenning gjeldende 

for 2019: 

 

Utenbygdsboende: 

dagskort 5 dagerskort ukekort  sesong 1 sesong 2
1)

 Smårovvilt 

1.4.- 31.3 kr 

250 1000 1200 1800 1500 1 
1) 

Sesong 2 gjelder bare sesongkort som selges etter regulert periode fra og med 16. oktober til 

utenbygdsboende. 

 

Innenbygdsboende ved salg gjennom INATUR: 

dagskort  5 dagerskort ukekort  sesong  Smårovvilt 

1.4.- 31.3 

125 500 600 900 1 

 

Ved manuelt salg gjennom foretninger til innenbygdsboende, vil prisen være den samme som for 

utenbygdsboende. Ved innlevering av jaktrapport til fjellstyret innen en annonsert frist, refundert ½ av 

prisen som er betalt for jaktkortet. 

 

Fjellstyret skriver ut gratis jaktkort til ungdom i alder 14 og 15 år i sammenheng med opplæringsjakt, 

når jakta utøves i tråd med § 6 i forkrift om jakt og fangst. Ordningen gjelder både innen- og 

utenbygdsboende jegere. I perioder som det selges begrenset antall jaktkort må utenbygdsboende i 

denne aldersgruppen søke om gratis kort. 

 

Provisjonen til kortselgere ved manuelt salg er 16 kr pr solgte kort. 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning, vedtar Øystre Slidre 

fjellstyre følgende priser for småviltjakt med og uten hund i Øystre Slidre statsallmenning gjeldende 

for 2019: 

 

Utenbygdsboende: 

dagskort 5 dagerskort ukekort  sesong 1 sesong 2
1)

 Smårovvilt 

1.4.- 31.3 kr 

250 1000 1200 1800 1500 1 
1) 

Sesong 2 gjelder bare sesongkort som selges etter regulert periode fra og med 16. oktober til 

utenbygdsboende. 
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Innenbygdsboende ved salg gjennom INATUR: 

dagskort  5 dagerskort ukekort  sesong  Smårovvilt 

1.4.- 31.3 

125 500 600 900 1 

 

Ved manuelt salg gjennom foretninger til innenbygdsboende, vil prisen være den samme som for 

utenbygdsboende. Ved innlevering av jaktrapport til fjellstyret innen en annonsert frist, refundert ½ av 

prisen som er betalt for jaktkortet. 

 

Fjellstyret skriver ut gratis jaktkort til ungdom i alder 14 og 15 år i sammenheng med opplæringsjakt, 

når jakta utøves i tråd med § 6 i forkrift om jakt og fangst. Ordningen gjelder både innen- og 

utenbygdsboende jegere. I perioder som det selges begrenset antall jaktkort må utenbygdsboende i 

denne aldersgruppen søke om gratis kort. 

 

Provisjonen til kortselgere ved manuelt salg er 16 kr pr solgte kort. 

 

 

Enstemmig. 

 

 

**** 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes 

Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens 

dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 


