Møtebok for Vestre Slidre fjellstyre
Sak nr 17/2010

Møtedato: 17.3.10

Møtestad: Slidretun

Arkiv nr:

Jaktkortordning
I sak 46/09 vedtok fjellstyret nytt prinsipp for småviltjakta og det må fastsetjast prisar og nærare reglar.
I forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning er korttype og pris regulert.
§ 6. Følgende korttyper skal være tilgjengelige:
1. Dagskort/døgnkort.
2. Ukekort.
3. Sesongkort.
4. Familiekort for fiske (ektepar, samboerpar og enslige) m/barn under 20 år. Fjellstyrer med felles
fiskekortordning jf. fjellovens § 31, kan søke Direktoratet for naturforvaltning om fritak.
5. Fjellstyret kan dessuten:
a) fastsette 2- og 3-dagers/døgnkort.
b) fastsette særskilte kortordninger for, ungdom mellom 16 og 20 år, personer over 67 år og for grupper på
kortere turer hvor jakt og fiske ikke er det primære formålet (ekskursjoner, skoleklasser på tur).
c) bestemme at personer som etter forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt og fangst § 6 helt
eller delvis skal slippe å betale for jaktkortet.
Når jakt tilbys på ukebasis i regulert periode med søknadsfrist kan fjellstyret velge kun å tilby ukekort og
sesongkort. Døgnkortet skal være gyldig i 24 timer. Dersom fjellstyret selger døgnkort skal jeger/fisker selv kunne
bestemme fra hvilket tidspunkt kortet skal gjelde.
§ 13. Prisrammer
Følgende prisrammer er gjeldende frem til 31. mars 2011. For de ulike korttyper skal øvre prisramme for
utenbygdsboende fiskere/jegere være:
Småviltjakt og fangst:
Dagskort/døgnkort
Ukekort
Sesongkort

kr
kr
kr

160,900,1600,-

I tillegg til de oppgitte priser kan fjellstyret kreve et depositum som tilbakebetales ved innsendt statistikk over felt
vilt. Prisen på småviltjakt og villreinjakt for utenbygdsboende kan overstige prisen for innenbygdsboende med inntil
det dobbelte.
Rundskriv om tolking av forskrift er oversendt frå DN:
Reguleringer v/ småviltjakt uten hund
Det er ikke adgang til å fastsette avvikende reguleringer for småviltjakt uten hund mellom innen- og
utenbygdsboende f. eks fastsette baglimits kun for utenbygdsboende eller i vesentlig grad å innskrenke
jaktområde i forhold til tilgjengelig areal for innenbygdsboende. Det er imidlertid antatt at fjellstyret kan ha fritt
kortsalg til innenbygdsboende, men kreve at utenbygdsboende kun får jakt etter søknad (innen fastsatt
søknadsfrist). Dette forutsetter at fjellstyret innestår for at 60/40 fordelingen overholdes.
Korttyper småviltjakt
Det antallet korttyper et fjellstyre kan tilby for salg er definert i forskriftens § 6 nr 1 til 5. Forskriften hjemler ikke
egne kort for regulert periode f. eks kort som gjelder for nærmere fastsatte datoer som er forskjellig fra de
obligatoriske kortalternativene eller kort som avviker i pris fra de obligatoriske kortprisene (dags-/døgn-, uke- og
sesongkort).
Det gjøres videre oppmerksom på at forskriftens § 6 skal forstås slik at det i regulert periode minst skal være
tilgjengelig både uke og sesongkort. Det er ikke tillatt i regulert periode å kun selge sesongkort.
Innskrenking av jakttiden og konsekvenser for eiere av solgte kort.
Dersom taksering etter jaktstart viser at det ikke er grunnlag for jakt i store deler av jaktsesongen, vil det
regelmessig oppstå spørsmål om tilbakebetaling av kjøpesum for allerede solgte jaktkort. Kortkjøpers krav på
tilbakebetaling evt. erstatning vil følge av vanlig kjøpsrettslige og avtalerettslige prinsipper. DN vil anbefale
fjellstyrene på sine jaktkort klart gir uttrykk for at slik regulering kan skje og at dette er kjøpers risiko. I tilfeller hvor
bruken av kjøpt sesongkort blir sterk beskåret eller hvor kjøpt ukekort ikke kan benyttes, vil vi anbefale at
kjøpesummen betales tilbake helt eller delvis.

Vedtak:
Fjellstyret vedtek følgjande endring av jaktkortordning:
Jaktkort for jakt og fangst av rovvilt for innan- og utanbygdsbuande
Jakttid: 1.1-31.12
Pris: kr 50 for årskort
I tillegg til DN definisjon av rovvilt, omfattar dette også villmink, kråke, ravn og måke
Bruk av laus hund er ikkje tillete 1.4-14.9
Fangstfeller skal merkast med jegeren sitt namn og adresse
Jaktkort for andejakt og ringdue for innan- og utanbygdsbuande:
Jakttid: 21.8-14.9
Pris: 1 dg kr 75, veke kr 300 og sesong kr 450
Det er berre lov å bruke vassapporterande hund som førast i band utanom ved apportering
Jaktkort for utanbygds:
Generelt:
Avgrensa kortsalg med søknadsfrist 1. april for jakt i tida 15.9-14.10
Maksimalt venteliste på 4 år for å få tildelt jaktkort, ungdom kan prioriterast
Rullering mellom lirypejakt (2 år) og orrfugljakt/treningskort (1 år)
Ved sein/manglande/ufullstendig jaktrapport vil søknad bli nedprioritert
Småviltjakt utan hund 5-dagars kort:
Jakttid: to jaktperiodar, 15.9-19.9 og 20.9-24.9
Pris: kr 800 for vanleg småviltjakt
kr 580 for orrfugljakt i avgrensa område (B)
Antall: 21 kort pr periode vanleg småviltjakt
13 kort pr periode for orrfugljakt i avgrensa område
Småviltjakt utan hund sesongkort:
Jakttid: to jaktperiodar, 15.9-14.12 og 20.9-14.12
Pris: kr 1200
Antall: 6 kort pr. periode
I tida 25.9 - 4.10 er småviltjakta regulert til avgrensa område (A)
Fuglejakt med hund 5-dagars kort
Jakttid: to jaktperiodar, 15.9-19.9 og 20.9-24.9
Pris: kr 880 for vanleg jaktkort
Kr 640 for orrfugljakt i avgrensa område eller treningskort
Antall: 53 kort pr periode for rypejakt
27 kort pr periode for orrfugljakt i avgrensa område (B) eller treningskort
Harejakt med hund
Jakttid: 5.10-14.10
Pris kr 880 for 7 dagar
Pris kr 1000 for 10 dagar
Fritt kortsal for orrfugljakt og harejakt
Jakttid: 15.10-14.10
Pris: u/hund
1 dg kr 145, veke kr 580 og sesong kr 870
m/fuglehund 1 dg kr 160, veke kr 640 og sesong kr 960
m/harehund 1 dg kr 160, veke kr 640 og sesong kr 960
Orrfugljakt i avgrensa område (B)
Jaktkort for innanbygds
Jakttid: 15.9-14.12
Pris: u/hund 1 dg kr 145, veke kr 800 og sesong kr 1200
m/hund 1 dg kr 160, veke kr 880 og sesong kr 1320
I tida 25.9 - 4.10 er småviltjakta regulert til avgrensa område (A)
Bruk av harehund er ikkje tillete i tida 25.9-4.10
For innanbygds blir 50 % av jaktkortprisen refundert ved innsending av fullstendig utfylt jaktrapport
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Generelle reglar:
Gratis jaktkort for ungdom tom 20 år
Alle pliktar å sende jaktrapport innan 5 dagar etter utløp av jaktkortida
Ungdom mellom 14 og 16 år under opplæring kan overta opplæringsjeger sitt jaktkort
For jaktkort med hund er det berre lov å bruke ein hund pr. jaktkort
Jeger med kort for jakt utan hund kan ikkje jakta saman med andre som brukar hund
Fritt salg av jaktkort via inatur.no og kortselgjar, salg av innabygds jaktkort skjer berre ved kortseljar
Alle jaktløyve inkluderar rett til jakt/fangst på rovdyr, villmink, kråke, ravn og måke i tida for jaktløyvet
Dagskvote og sesonglengde blir fastsett etter taksering, med ev. justering etter jaktresultat
Jegerane pliktar å gjera seg kjent med eventuelle reguleringar via fjellstyret si nettside/jakttelefon
I tida 25.9 - 4.10 er småviltjakta regulert til avgrensa område (A)
Kart med jaktfelt for småviltjakt i tida 25.9-4.10 (A) og orrfugljakt i avgrensa område (B):

I følgje §28 i forvaltningsloven kan vedtaket klagast over. Eventuell klage skal sendast Vestre Slidre fjellstyre
innan 3 veker frå mottak av dette vedtak.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 19.3.10

Harald Ranum
sekretær
Utskrift: Vestre Slidre jeger- og fiskarlag
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