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Orientering om forsøksordning for villreinjaktpriser 2014- 2016 
 

Kvikne Fjellstyre har i en årrekke praktisert progressive priser for all villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning 

(KØS), som er den eiendommen Kvikne Fjellstyre forvalter. Dette tror vi våre jegere er godt innforstått med, og 

positive til. 

 

Progressive priser vil si at pris per kilo øker dess tyngre dyret er. Systemet innebærer også at det er ulike kilopriser for 

de forskjellige kategoriene av fellingstillatelser som praktiseres innen Forollhogna. Bakgrunn for valget av en slik 

betalingsmodell er at Kvikne Fjellstyre ønsker å være en aktiv og fornuftig forvalter av villreinbestanden innen 

Forollhogna, ved blant annet å oppmuntre våre jegere til å ta ut de letteste dyrene. Villreinbestanden i Forollhogna er 

kjent for å være en bestand med høye slaktevekter, men er også kjent for sine relativt lite sky dyr. Dette siste gjør at 

det er forholdsvis enkelt å «plukke» det dyret jegeren ønsker, også i retning store og små dyr. Et progressivt 

prissystem som belønner uttak av små dyr og gjør uttak av de aller største dyrene mindre prisgunstig, er dermed med 

på å bevare det beste arvematerialet i bestanden.  

 

Kvikne fjellstyre ønsker å gjøre den prismessige forskjellen mellom lette dyr og tunge dyr enda større enn hva den har 

vært til nå, for slik å kunne belønne de som tar ut lette dyr i enda større grad enn hva som har vært tilfelle så langt. 

Maksimumsprisene for villreinjakt innen statsallmenninger, som de er fastsatt i «Forskrift om jakt, felling, fangst og 

fiske i statsallmenning (FOR-2004-03-08-515)», er imidlertid ikke tilpasset et progressivt prissystem. Med de 

maksprisene som er gjeldende per i dag i § 13 i ovenfor nevnte forskrift har dermed ikke Fjellstyret mulighet til å øke 

den prismessige forskjellen mellom tunge og lette dyr rent økonomisk sett fordi vi allerede ligger langt under halv pris 

av makspris på «gjennomsnitts»dyrene. Innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) må en per i dag opp i så vidt høye 

vekter før makspris (ihht. forskriften) nås at det i praksis ikke skjer. Følgelig vil også et vektmessig 

«gjennomsnittsdyr» bli mye rimeligere enn fastsatte makspris og de letteste dyrene koster per i dag langt mer å 

administrere kort for enn hva inntekten kan forsvare.  

 

Kvikne Fjellstyre har derfor fått innvilget en 3- årig forsøksordning av miljødirektoratet for å prøve ut nye priser for 

villreinjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning. Ordninga vil øke den prismessige forskjellen mellom lette og tunge 

dyr, og slik i enda større grad belønne jegere som tar ut lette dyr i framtida.  

 

Men, jakta på statsallmenningen trenger ikke bli dyrere for deg enn før: prisendringene innebærer at de minste dyrene 

i enkelte kategorier faktisk reduseres i pris/kg i forhold til tidligere. Ved å se på historiske gjennomsnittlige 

slaktevekter på KØS (2009- 2013), har vi funnet hvor stort et gjennomsnittlig slakt er på statsallmenningen for alle 

kategorier av dyr.  Kilosprisen på disse «snittdyrene» er økt mindre i prosent enn hva som ble gjort ved sist 

prisjustering i 2011. De største simlene er de som blir kostendes mest pr/kg av alle kategorier, ettersom de skal bære 

fram de neste generasjonene og derfor er spesielt viktige at er i «godt hold». For å kunne beholde lave priser på de 

letteste kategoriene av dyr uten at kostnadene Fjellstyret har med administrasjonen av villreinjakta skal overgå 

inntektene innebærer også systemet at de store dyrene «finansierer» de små.  
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Alternativet til regulering av prisene ville vært å satt opp alle priser pr/kg og i alle kategorier med en bestemt 

prosentsats. Ved en slik regulering ville vi ikke oppnådd samme effekt med store prisforskjeller på lette og tunge dyr 

og de lette dyrene samt snittdyrene ville blitt dyrere pr/kg enn ved den reguleringen som blir innført i 

forsøksordningen.  

 

Ettersom dette er en forsøksordning ønsker vi -og miljødirektoratet- å høre med dere jegere hva dere synes om 

prissystemet etc, det vil derfor bli sendt ut et spørreskjema til dere i etterkant av jakta som vi håper dere vil svare på. 

 

Forsøksordninga med de nye prisene vil gjelde fra og med jaktsesongen 2014 til og med jaktsesongen 2016. Etter 

dette skal ordninga evalueres før det avgjøres om den skal innføres som en permanent ordning.  

Oppfordringen til våre jegere er å fortsette å ta ut de minste dyrene om du har mulighet til å «velge». Ved å gjøre det 

får du fortsatt et rimelig slakt og er med på å bevare de beste genetiske egenskapene i vår villreinbestand. 

 

Kvikne Fjellstyre ser for seg at det nye prissystemet som vil gjelde under forsøksordninga, vil bidra ytterligere til at 

våre jegere tar ut de minste dyrene og slik bidra til en fortsatt god – og kanskje bedre- forvaltning av villreinbestanden 

innen Forollhogna. 

 

Med vennlig hilsen 

Kvikne Fjellstyre. 

 
 

 

 

 

mailto:kvikne@fjellstyrene.no

