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Jaktregler for småvilt 
Med hjemmel i fjellovens § 23 har Dovre fjellstyre vedtatt følgende jaktregler på småvilt på 

statsallmenning i Dovre (sak 20/2019).  

Vedtaket har ligget ute til offentlig høring i 1 uke. 

Brudd på jaktreglene medfører straffeansvar etter fjellovens § 37. 
                                                                          

Rypejakt: 
Innenbygdsboende uten hund 15.09 – 14.10  
Innenbygdsboende med hund 15.09 – 14.10 
Utenbygdsboende uten hund  15.09 – 14.10  
Utenbygdsboende med hund  21.09 – 14.10  
I perioden 15.9 – 14.10 selges et begrenset ant. kort innenfor hvert felt.  
 
 Harejakt: 
Innenbygdsboende uten hund 15.09 - 29.02 

Innenbygdsboende med hund 15.09 - 29.02 

Utenbygdsboende uten hund  15.09 - 29.02 

Utenbygdsboende med hund  11.10 - 29.02* 

*i perioden 11.10 - 20.10 selges et begrenset ant. kort 
 
Andejakt: 
Innenbygdsboende    20.08 - 23.12* 

Utenbygdsboende   20.08 - 23.12* 

*Spesielt andekort selges i perioden 20.08 - 09.10 
 
Andre arter: 
Under rypejakta kan også annet lovlig småvilt felles. Jegere med jaktkort for hare eller ender kan felle 

annet småvilt unntatt rype. Jakttiden for disse artene følger gjeldende forskrifter fastsatt av 

Miljødirektoratet. 

Jaktkort selges kun gjennom inatur i den begrensede perioden.  
 
Jaktfelt, jaktperioder og antall jegere 
I tiden 15.09 – 14.10 er småviltjakta regulert med inndeling i perioder, jaktfelt og begrensning i antall 
jegere.  
 
Feltinndeling for innen- og utenbygds uten hund  
 

Felt 1 Dovrefjell statsallmenning 30 

Felt 2 Grimsdal statsallmenning 50 

 
Feltinndeling for utenbygdsboende med hund  
 

Felt 3 Dørålen 7 

Felt 4 Grimsdalen Sør 8 

Felt 5 Grimsdalen Nord 7 

Felt 6 Dovrefjell 8 

Felt 7 Hjerkinn 5 

 
Feltinndeling for utenbygdsboende harejaktlag med hund 
 

 
 
 

For harejakt med hund for utenbygdsboende er det i perioden 11.10 – 20.10 et begrenset antall jaktlag i 
de forskjellige feltene. Denne begrensningen kan endres. Dette avgjøres av fjellstyret etter avtale med de 
ulike jaktlagene 
 
 
Ledige jaktkort for utenbygdsboende jegere i de begrensede periodene blir lagt ut for salg på inatur.no. 

Grimsdalen statsallmenning 2 

Dovrefjell statsallmenning 2 



De som ønsker sesongkort etter begrenset periode må kontakte fjellstyret. Salg av sesongkort avgjøres 
etter taksering.  
 
 
Jaktperioder 
1. periode 15.09 – 19.09         
2. periode 20.09 – 24.09         
3. periode 25.09 – 29.09         
4. periode 30.09 – 04.10         
5. periode  05.10 – 09.10 
6. periode  10.10 – 14.10 
 
                                              
Priser 

*inkl. kr. 200,- i depositum som refunderes 

ved innlevering av fangstrapport. 

 

 

 

 

 

Innenbygdsboende ungdom 

Innenbygdsboende ungdom, opp til og med 19 år, kan jakte gratis. Det forutsettes at det tas kontakt med 

fjellstyret for utsteding av jaktkort. Manglende innlevering av fangstrapport (frist 31. desember) medfører 

tap av frikort påfølgende år. 

 

Begrensning i antall ryper, endring av jakttid og bruk av hund 

Det er kun tillatt å felle opptil 1 rype pr. jeger pr. dag. Det skilles ikke mellom li- og fjellrype. 

Fjellstyret kan endre kvotene dersom høst-takseringen tilsier en endring. 

Dette blir annonsert like før jakta starter på fjellstyrets hjemmesider. Det er jegerens plikt å undersøke 

dags og sesong kvotene før jakta starter. www.dovre-fjellstyre.no eller tlf. 905 03 035, 958 02 407. 

Med bakgrunn i bestandstakseringen hver høst før jaktstart, kan fjellstyret stoppe/avlyse jakta eller 

begrense jakttida dersom bestanden tilsier dette. I de tilfeller der jakta blir helt avlyst, vil kortkjøperen få 

tilbakebetalt samme beløp som prisen på jaktkortet. 

Alle jakthunder eldre enn 12 mnd. skal ha gyldig aversjonsbevis/saurenhetsbevis 

I forbindelse med andejakt er det tillatt å bruke apporterende hund. 

 
Type gevær, ammunisjon og avliving av vilt 
I henhold til viltloven og dens forskrifter vil fjellstyret påpeke at: 
•Til småviltjakt er det bare tillatt å bruke haglegevær med inntil 2 skudd, og rifle. 

•Ved avliving av skadd hjortevilt skal dyret veides, men ikke transporteres. Fjelloppsynet eller den 
kommunale viltnemnda kontaktes samme dag. 
 
Storviltjakt 
Det foregår elgjakt i tiden 25.09 - 31.10. I Rondane pågår reinsjakta i tiden 20.08 – 19.09. 

Småviltjegere bes ta hensyn til dette bl.a. ved å unngå jakt i skogsstrekninger der det foregår elgjakt. 
 

Hunder – båndtvang 

Fjellstyret vil minne hundeeierne om at det er båndtvang fra 1. april – 20. august. Lufting av hunder er 
også underlagt båndtvangsbestemmelser. Dovre kommune har egne båndtvangbestemmelser for hele 
kommunen i perioden 1.mars til 1. oktober. I områder der bufe har rett til å beite utvides ordinær 
båndtvang etter hundeloven fra og med 20. august og fram til 1.oktober. Unntatt for utvidet båndtvang 
vedtatt av kommunen er hunder under lovlig jakt og jakttrening og fulgt på forsvarlig måte av eier eller 
innehaver. For alle hunder gjelder egne båndtvangsregler i deler av verneområdene. Se hele forskriften 
under lovdata.no 
Total båndtvang i Fokstumyra NR, Mesetermyra NR og Veslehjerkinntjønn NR. 

 

Utenbygds  Med hund Uten hund 

Ukekort 1000,- 950,- 

Innenbygds  

1 døgns kort 100,- 100,- 

Ukekort 600,- 600,- 

Sesongkort *1000,- *1000,- 

http://www.dovre-fjellstyre.no/


 

 

Jaktforbud 

Det er forbudt å jakte innenfor Fokstumyra naturreservat. 

I Vesle-Hjerkinntjønn naturreservat er det kun lov å jakte hare og rype.  

 

Veger 

Dørålsvegen, bommen ved Ellandkollen stenges ca. 13. september. Det er ikke anledning til å campere 

langs vegen. Langtidsparkering kun ved den nye bommen ved Ellandkollen. Dagparkering på 

opparbeidede parkeringsplasser. Grimsdalsvegen stenges ved Eftansåe og Fallet 1. desember. Veien 

stenges tidligere ved stort snøfall. 

 
Søknad om jaktkort 
Utenbygdsboende må søke om jaktkort via www.Inatur.no Søknadsfristen er 1. april. 

 

Fangstrapport 

Fangstrapport leveres rett etter avsluttet jaktperiode.  

Innenbygdsboende jegere som leverer fangstrapport innen 31. desember. får refundert kr. 200,- (gjelder 

kun sesongkort). Husk å oppgi kontonr. De som ønsker å jakte etter nyttår (hare), må levere foreløpig 

rapport innen 31.12. Fangstrapport kan leveres på www.inatur.no 

 
Jakt  
Som jeger er du selv ansvarlig for å sette deg inn i jaktreglene og grenser for jaktområde og felt. 

Når du kjøper jaktkort må du sørge for å få utlevert jaktreglene.  

 

Dovre fjellstyre Kyrkjevegen 5, 2660 Dombås   www.dovre-fjellstyre.no e-post: dovre@fjellstyrene.no         

 tlf: 95802407 eller 90503035 

 
Reglene kan bli endret etter taksering i begynnelsen av august 

http://www.dovre-fjellstyre.no/
mailto:dovre@fjellstyrene.no

