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Priser på elgjakt 2018. 
 

Priser på elgjakt ble sist endret i sak 43/2016. Følgende priser gjelder pr. i dag: 

 

Alle jaktfelt unntatt Vinsterfeltet: kr. 70/kg. Vinsterfeltet kr. 62/kg. 

Halv pris for voksne dyr under 140 kg, ungdyr under 100 kg og kalv under 50 kg 

Grunnavgift kr. 3 565 for alle jaktfelt unntatt Vinsterfeltet som er 3 115 pr dyr. 

 

I følge bestemmelser i driftsplan for elg i Ø. Slidre går kalv under 40 kg gratis til jaktlaget og belastes 

ikke grunnkvote. 

 

Priser for jakt på elg og hjort er ikke regulert med prisrammer slik som for jakt på småvilt, villrein og 

fiske, men hjemmelen for prisfastsetting er i forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i 

statsallmenning. 

 

Vurdering: 

Alle priser bør endres i forhold til kostnadsøkning. 

Vinsterfeltet bør fortsatt ha lavere grunnavgift og kilopris pga. at feltet er tungt tilgjengelig og har få 

søkere.  

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i § 8 i forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning fastsetter fjellstyret 

følgende priser for elgjakt 2018: 

 

 Alle jaktfelt unntatt Vinsterfeltet kr 72/kg Grunnpris kr 3 670,- 

 Vinsterfeltet    kr 64/kg Grunnpris kr 3.210 

 

For å motivere for felling av små dyr settes det halv pris for voksne dyr under 140 kg, ungdyr under 

100 kg og kalv under 50 kg. Kalv under 40 kg går gratis til jaktlaget jf. bestemmelser i driftsplanen for 

ØSD. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i § 8 i forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning fastsetter fjellstyret 

følgende priser for elgjakt 2018: 

 

 Alle jaktfelt unntatt Vinsterfeltet kr 72/kg Grunnpris kr 3 670,- 

 Vinsterfeltet    kr 64/kg Grunnpris kr 3.210 
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Sak 34/2017 

 

 

For å motivere for felling av små dyr settes det halv pris for voksne dyr under 140 kg, ungdyr under 

100 kg og kalv under 50 kg. Kalv under 40 kg går gratis til jaktlaget jf. bestemmelser i driftsplanen for 

ØSD. 

 

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. 


