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Forslag til bruk av Inatur ved tildeling av jaktkort
Bakgrunn:
Tildelingen av kort for småviltjakt har i alle år vært gjort manuelt. Søknader har kommet per post, og de siste
årene har det også vært mulig å søke via fjellstyrets hjemmeside. Alle søknadene har blitt lagt inn i fjellstyret
sin Access database. Antall søknader har variert fra 300 – 500 stk de siste årene. Alle jegere har blitt tildelt
et jegernummer og jaktlagsnummer.
Søknadsfrist er 1. april og vi forhåndstildeler kort i slutten av mai. Etter taksering i august får jegerne endelig
bekreftelse på om det blir jakt. Det blir sendt avslagsbrev til de som ikke får tildelt jakt. Fjellstyret har fastsatt
jakttid og kvoter på første fjellstyremøte etter taksering.
Dagens rutiner ved tildeling av jaktkort:
Jakt med fuglehund:
 Nye søkere får avslag 3 år på rad. Det 4. året blir disse prioritert så fremt det er åpnet for jakt og da
rulleres de over år på samme måte som «etablerte» jegere. Første og andre jaktperiode byttes hvert år.
 Antallet søkere og antallet kort de ulike år er det som avgjør om etablerte jegere får tildelt kort.
 Søknadsfristen 1. april må ha vært overholdt for å være med i tildelingen av jaktkort.
Jakt uten fuglehund:
 Nye søkere får avslag 2 – 3 år på rad avhengig av hvor mange søkere det er i forhold til tilgjengelige kort.
Generelt har det vært færre jegere som har søkt på jakt uten fuglehund.
Harejakt:
 Nye søkere får tildelt kort første året de søker. Vi har i flere år benyttet Inatur i tillegg til å tildele kort
manuelt.
Positivt med dagens ordning:
 God kjennskap til jegerne når en registrerer manuelt.
 Kan «luke ut» jegere som kun søker 1 gang. De vil med dagens rulleringssystem ikke bli tildelt jakt.
 Har vært et godt og forutsigbart tilbud til «etablerte» jegere som har kjøpt seg hytte i området og som har
prioritert å jakte her.
 Godt tilbud til de som ikke bruker internett.
Negativt med dagens ordning:
 Tar mye tid og er kostbart. Jobben som gjøres er lik om det blir tildelt jakt eller om det fredes, men
inntektene blir veldig forskjellige.
 Dagens jaktprogram er sårbart og lite brukervennlig. Har blitt etterlyst fra flere at NFS skal holde kurs i
bruk av systemet, men dette har ikke blitt gjennomført.
 Stort påtrykk fra jegerne i flere perioder gjennom året, etter sendt søknad, etter søknadsfrist, før tildeling
av jakt og etter tildeling av jakt. Mange telefoner på kvelder og i helg.
 Sårbart i forhold til at det er en person som administrerer tildelingen av jakt.
Rypebestanden har de siste årene vært veldig varierende. Fjellstyret startet med taksering av rype i 2009 og
med bakgrunn i kunnskapen takseringen gir har antallet tildelte jaktkort blitt redusert. Rulleringssystemet har
ikke lengre noen funksjon og forutsigbarheten for jegerne er borte. For fjellstyret har år med fredning og
reduksjon i kortsalg ført til veldig mye merarbeid i form av oppfølging ved misnøye med avslag og
tilbakebetaling av jaktkort de årene det har vært aktuelt. I år hadde vi også en «kræsj» i vår jaktkortdatabase
under tildelingen av jaktkort. Dette førte til at store deler av den jobben som var gjort manuelt måtte gjøres
helt på nytt. Enkelte jegere falt helt ut av programmet, og historikk mange år tilbake i tid var borte. Dette viste
virkelig hvor sårbart dagens system er.
På bakgrunn av dette ønsker vi nå å se på andre muligheter for å tildele jaktkort. Vi selger allerede fiskekort,
treningskort for fuglehund, jakt på hare, orrfugl og smårovvilt på Inatur. Samarbeidet har vært godt og vi får
gode tilbakemeldinger fra både fiskere og jegere på dette tilbudet. På Inatur er vi godt synlige, oppdaterte og
tilgjengelige.

Vi kan velge mellom to løsninger: trekning etter søknad eller «første til mølla» -prinsippet. «Først til mølla» prinsippet er den minst arbeidskrevende løsningen. Jaktkortene blir lagt ut fra en gitt dato det er mulighet for
jegerne å kjøpe så lenge det er ledige kort. Fjellstyret har full oversikt og kan legge opp salget slik vi vil. Ved
trekning etter søknad må jegerne selv legge inn søknad, men Inatur foretar trekningen. Salget foregår i flere
omganger og vil være mer tidkrevende. Jaktkortene blir betalt umiddelbart, en får ikke løst jaktkort uten at
jegeravgiften er betalt og det er krav om å levere rapport etter jakta. Inatur har et godt system for å komme i
kontakt med jegerne via sms eller epost. Slik kan en ved få tastetrykk sende ut informasjon om kvoter i
forkant av jakta eller purre på jaktrapporter som ikke er levert. Det har kommet ønske fra flere fjellstyrer om
at rapporteringssystemet til Inatur må forbedres og fra 2017 skal dette være på plass. Vi har allerede en
salgsside på Inatur og kan ha inntil 20 salgssider på det abonnementet vi har til kr 1.600,- Alternativt kommer
en serviceavtale på kr.2990,- det første året om vi ønsker det. Inatur tar 10 % provisjon av solgte kort.
Vedlagt er epost fra Rune Søderholm i Inatur og informasjon fra Even Røhnebæk om Gausdal fjellstyre sine
erfaringer med salg av jaktkort via Inatur.
Forslag til vedtak:
Fjellstyret går bort fra det manuelle systemet for tildeling som har vært i bruk frem til i dag, og vil fra om med
2017 selge sine jaktkort via www.inatur.no. Administrasjonen kan vurdere, og velge det systemet for tildeling
som de finner mest hensiktsmessig.
Vedtak:
Fjellstyret går bort fra det manuelle systemet for tildeling som har vært i bruk frem til i dag, og vil fra om med
2017 selge sine jaktkort via www.inatur.no. Administrasjonen kan vurdere, og velge det systemet for tildeling
som de finner mest hensiktsmessig.
Vedtaket er enstemmig vedtatt.
Vedtaket kan påklages i følge § 28 i forvaltningsloven. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes
Vestre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter
jf. Forvaltningsloven §§18 og 19.
Vestre Slidre fjellstyre den 17.11.16
Harald Ranum
sekretær
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