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LEDIGE JAKTFELT -ELG 2018 - UTLYSNING 
 

SAKSDOKUMENTER 
 

Veiledning til forskrift av 3.mars 2004 om jakt, felling. Fangst og fiske i statsallmenning. (brev av 7. april 

2008) 

Dovre fjellstyre sin plan over utlysning av ledige jaktfelt til og med 2027. 

 

SAKSOPPLYSNINGER 
 

Retten til jakt, fangst og fiske i statsallmenningene er regulert i fjelloven kapittel XI og XII. 

Fjellovens bestemmelser fastslår hvem som har de ulike rettighetene og setter rammer for 

fjellstyrets muligheter til å regulere adgangen til ressursene. 

Jfr. Fjelloven § 26 (Kongen fastset forskrifter for jakt på elg, hjort, dådyr, rådyr og bever og 

jakt på rovvilt) er forvaltning, priser og utøvelse av elgjakt i statsallmenningene regulert i  

Forskrift av 8. mars 2004 om jakt, felling fangst og fiske i statsallmenning. 

Miljødirektoratet har i en veiledning til forskriften 7. april 2008 tolket fjellovens § 26 slik at 

jakt på elg, hjort, dådyr, rådyr og jakt på rovdyr, ikke er fortrinnsrett for innenbygdsboende. 

I veiledningen gis det likevel åpning for at storviltjakt kan praktiseres etter en fordeling der  

innenbygdsboende gis en viss fortrinnsrett «60/40 regelen». 

Om plankrav og rullering sier veiledningen følgende: 

Fjelloven gir liten veiledning i spørsmålet om 60/40 fordelingen må overholdes hvert år eller om 

fordelingen kan periodiseres over flere år. Miljødirektoratet har forståelse for at det kan være en 

utfordring for fjellstyret å forvalte ordningen med jegerkontrakter slik at det ikke enkelte år 

forekommer noe avvik fra 60/40 fordelingen. Vi mener derfor at det innenfor lovens ramme må 

være rom for en tolkning som tillater at fjellstyret enkelte år kan gå noe ut over 60 % reglen mot 

at det gjøres tilsvarende kompensasjon i etterfølgende utlysningsperiode. 

I statsallmenningene i Dovre er det i år 2018 to jaktfelt for elg, Grimsdal Sør (Dørålen) og 

Grimsdal Midt (Haverdalen), som er ledig for utlysning med 4-årige kontrakter.   

Fjellstyret administrerer forvaltningen av storviltjakt etter 60/40 regelen som beskrevet i 

veiledningen til forskriften. 

Etter oppsatt rullering er det Grimsdal Midt som nå står for tur til å lyses ut som åpent for 
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alle.  

Det er ytret ønske fra  fjellstyremedlemmer om at begge de ledige jaktfeltene i Grimsdalen 

lyses ut for Innenbygsboende. I tilfelle krever det at fjellstyret fatter et slikt vedtak. 

BEHANDLING  
 

Fjellstyre har diskutert forholdet til utlysning av elgjaktfelt i statsallmenningene i Dovre  

i forhold til oppsatt plan.  

Brynjar Berge gir følgende vurdering: 

«Synes vi skal følge 60/40 fordelingen. Det vil kunne skade omdømme til fjellstyrene om vi 

ikke tillater utenbygsboende å ha tilgang til å søke jakt, enten storvilt eller småvilt. Vil kunne 

få konsekvenser for fjellstyrene sin forvaltning av statens arealer i framtiden. Må tenke nøye 

over et vedtak og konsekvensene av dette. Er klar på at den rulleringen vi har i dag ikke 

endres, dette er statens grunn. Kan derfor ikke stille meg bak forslaget fra Stian Brenden med 

støtte fra Frode Stordal». 

VEDTAK 

Dovre fjellstyre støtter Brynjar Berge sin vurdering av sak 6/2018 med 3 mot 2 stemmer. 

Utlysning av ledige elgjaktfelt i statsallmenningene i Dovre 2018 følger oppsatt plan. 

Grimsdal Sør (Dørålen) lyses ut for innenbygdsboende og Grimsdal Midt (Haverdalen) Lyses 

ut som åpent for alle. 

 

 

Dombås, 21. mars 2018 

 
Kari Svendsgard 


