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Priser på jaktkort for småvilt 2018  
 

Prisene ble sist endret i sak 42/2016 gjeldende for sesongen 2017. 

 

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.  

 

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

dobbelte. Fjellstyret har tidligere satt lik pris for innen- og utenbygdsboende. Ved innsending av 

jaktrapport til fjellstyret innen en annonsert frist, vil 50 % av kortprisen bli tilbakebetalt til 

innenbygdsboende jegere. 

 

Fra 2017 har fjellstyret innført jaktkortsalg på inatur.no. Med noen unntak går alt jaktsalg med denne 

løsningen. 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 rapportering. 

 

Forskriftens prisrammer med og uten hund. 

dagskort 5 dagerskort ukekort sesongkort 

250 1000 1400 2300 

 

Vurdering. 

Grunnlaget for prisøkning er i utgangspunktet kostnadsvekst. I oppsettet nedenfor er det satt opp 

forslag til nye priser gjeldende for 2018. Gammel pris i ( ). Prisen for innenbygdsboende settes til halv 

pris. Pris på smårovviltkort foreslås satt til kr 1. 

 

Utenbygdsboende: 

dagskort 5 dagers- 

kort 

ukekort  sesong 1 Sesong 2
1)

 Smårovvilt 

1.4.- 31.3 kr 

230 (220) 915 (880) 1140 (1100) 1715 (1650) 1255 (1210) 1(1) 
1) 

Sesong 2 gjelder bare sesongkort som selges etter regulert periode fom 16. oktober til utenbygdsboende. 

 

Innenbygdsboende ved salg gjennom INATUR: 

dagskort  5 dagers- 

kort 

ukekort  sesong  Smårovvilt 

1.4.- 31.3 

115 (110) 460 (440) 570 (550) 860 (825) 1(1) 

 



2 

 

Sak 33/2017 

 

 

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. 

 

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. 

 

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 kr. 15 

pr solgte kort. Denne ble sist endret i 2015 og kan økes til kr 16. 

 

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 2018: 

 

Utenbygdsboende: 

dagskort 5 dagers- 

kort 

ukekort  sesong 1 Sesong 2
1)

 Smårovvilt 

1.4.- 31.3 kr 

230 915 1140 1715 1255 1 
1) 

Sesong 2 gjelder bare sesongkort som selges etter regulert periode fom 16. oktober til utenbygdsboende. 

 

Innenbygdsboende ved salg gjennom INATUR: 

dagskort  5 dagers- 

kort 

ukekort  sesong  Smårovvilt 

1.4.- 31.3 

115 460 570 860 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 kr. 16 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 2018: 
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Utenbygdsboende: 

dagskort 5 dagers- 

kort 

ukekort  sesong 1 Sesong 2
1)

 Smårovvilt 

1.4.- 31.3 kr 

230 915 1140 1715 1255 1 
1) 

Sesong 2 gjelder bare sesongkort som selges etter regulert periode fom 16. oktober til utenbygdsboende. 

 

Innenbygdsboende ved salg gjennom INATUR: 

dagskort  5 dagers- 

kort 

ukekort  sesong  Smårovvilt 

1.4.- 31.3 

115 460 570 860 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 kr. 16 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. 


