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Søknad om dispensasjon fra villreinpriser

Vi viser til søknad datert 11. april 2014. 

Søknaden gjelder dispensasjon fra forskrift av 8. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske i 

statsallmenning § 16. Det søkes om dispensasjon fra forskriftens § 13 om prisrammer. 

Dispensasjonen gjelder videre prisrammer knyttet til villreinjakt. I henhold til forskriftens § 13 er 

maksimalpriser for villreinjakt som følgende: 

Fritt dyr kr 5900,-

Liten bukk inntil 55 kg kr 4700,-

Simle/ungdyr kr 3200,-

Kalv kr 1500,-

I henhold til søknaden har fjellstyret i en tid hatt et utbudssystem hvor jeger betaler en grunnavgift

pr. fellingstillatelse og en kilopris pr. kilo kjøtt ved felt villrein. Kiloprisen er progressiv i forhold til 

vekt slik at felt villrein med lav vekt utløser en lav kilopris. Felt villrein med høy vekt gir tilsvarende 

høy kilopris. 

Selv om det ikke er omtalt i søknaden forutsetter ordningen at felt villrein blir veid slik at en kan 

konstatere hvilket beløp jegeren skal betaler. Det må videre forutsettes at innbetalt grunnbeløp 

trekkes fra ved sluttoppgjør. Sluttoppgjøret blir da kilopris x antall kilo, minus grunnbeløp. 

Forskriftens § 8 a) åpner for en slik utbudsmåte. 

Som vedlegg til søknaden har fjellstyret utarbeidet tre prismatriser gjeldende for henholdsvis bukk, 

kalv og simle. Prismatrisene viser at totalprisen for tyngre dyr kan gå over forskriftens 

maksimalpriser. Søknaden gjelder dispensasjon til i disse tilfellene å ta en pris for felt villrein som 

ligger over makspris.  

Miljødirektoratet vil bemerke: 

Miljødirektoratet ønsker å tilskynde til en overgang fra betaling knyttet til tildelt fellingstillatelse 
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over på betaling knyttet til vekt på felt vilt. Det er grunn til å tro at dette over tid vil bidra til en 

bedre forvaltning av villreinstammen. En slik utbudsmåte vil legge til rette for og motivere til at 

jegere i større grad enn i dag tar ut skrapdyr og sparer individer av stor verdi for en fremtidsrettet 

villreinforvaltning.  

Vi ser at betaling i tråd med den omsøkte utbudsmåten vil kunne slå noe uheldig ut dersom 

fjellstyret skal forholde seg i overenstemmelsen med forskriftsfestede maksimalpriser. 

Selv om søknaden medfører at tyngre dyr totalt sett kan bli dyrere å felle enn i dag, da totalprisen 

blir høyere enn maksgrensen for vedkommende korttype, mener vi at fordelene ut fra et 

forvaltningssynspunkt er så store at et unntak fra maksprisbestemmelsen lar seg forsvare.   

Selv om Kvikne fjellstyre har hatt denne utbudsmetoden i lengre tid, gir en mulighet til å ta noe 

høyre pris for tyngre dyr større fleksibilitet slik at det blir mulighet til en bedre prisdifferensiering 

mellom de tyngre og de lettere dyrene innenfor hver kategori (bukk, simle, kalv). Vi legger til grunn 

at dette kan gi en bedre mulighet til å styre avskytningen mot de individene det er riktig å felle. 

Vi har imidlertid kommet til ikke å ville innvilge dette som en ordinær ordning. Det viktigste 

argumentet er at direktoratet mener det er ønskelig å vite mer om hvordan en slik prissetting av 

villreinjakten vil innvirke både på jegermassen og på forvaltningen av arten. Det er videre lagt vekt 

på hensynet til likebehandling. Et uforbeholdent unntak vil kunne medføre at andre fjellstyrer vil ha 

rett til samme unntak fra prisreguleringsbestemmelsen i forskriften. Gjeldende forskrift om jakt, 

felling, fangst og fiske i statsallmenning må revideres før 2016 og de erfaringene en kan høste fra 

Kvikne fjellstyre vil være verdifullt å ta med inn i dette revisjonsarbeidet. 

Miljødirektoratet har derfor kommet til å ville godkjenne søknaden, men som en forsøksordning. Det 

er ønskelig å høste mer kunnskap om et slikt betalingssystem vil fungere i tråd med forutsetningene. 

  

Forsøksordningen gjøres gjeldende i 3 år (til og med jaktåret 2016/2017) på følgende betingelser: 

 Dispensasjonen gjelder de kilopriser som følger av søknaden. Økte priser forutsetter ny 

søknad. 

 Fjellstyret rapporterer til Miljødirektoratet, etter jakten hvert år - senest 1. desember. 

Rapporten skal inneholde en oversikt over hvordan fellingen fordeler seg på ulike 

vektklasser innenfor de tre prismatrisene. Det foretas en sammenligning med en 3 

årsperiode før forsøksordningen iverksettes for å se om forsøksordningen har medført endret 

jegeradferd. Videre ber vi fjellstyret om at det etter avsluttet villreinjakt siste året i 

forsøksperioden utarbeides en samlerapport med en sammenfatning av erfaringer og 

konklusjon for hele prosjektperioden. 

 Dersom forsøket ikke blir gjennomført i et eller flere år i forsøksperioden ber vi om å bli 

underrettet. 

Vedtak: 

Søknaden innvilges som en forsøksordning over 3 år (til og med jaktåret 2016/2017) i henhold til 

søknaden og betingelser gitt i dette brev.
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Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. En eventuell 

klage adresseres til Klima- og Miljødepartementet, men sendes oss for ny vurdering og 

saksforberedelse. Vi gjør oppmerksom på retten til innsyn i sakens dokumenter. 

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Nils-Yngve Berg Arild Sørensen

fungerende seksjonsleder seniorrådgiver

Kopi: Norges Fjellstyresamband, Stortingsgt. 30, 0161 OSLO


