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Lovbestemmelser vedr. villreinjakttrekning hos Fjellstyrene 

Det overordnede lovverket 

 

Administrasjonen av Statsallmenningene (de eiendommene Fjellstyrene forvalter) er underlagt en lang rekke 

lover og forskrifter som Fjellstyrene ikke kan velg å se bort fra. 

Når det gjelder villreinjakt er det blant annet Fjellova (LOV-1975-06-06-31) og Lov om folkeregistrering 

(LOV-2016-12-09-88) med tilhørende forskrift (FOR-2017-07-14-1201) som er sentrale. 

For å kunne regnes som innenbygds og dermed være med i trekninga om reinsjakt er regelen at man har hatt 

overveiende døgnhvile siste året- dvs. 1 år tilbake fra vår søknadsfrist 1. april innen gamle Kvikne 

sogn (deler av Kvikne og Innset).  

 

Det er formuleringen i Lov om folkeregistrering (§ 5-1) som er grunnlaget for denne regelen: 

§ 5-1. Hovedregel om bosted Hovedregel om bosted 

En person registreres med bosted der vedkommende regelmessig tar sin døgnhvile. 

En person som tar sin døgnhvile skiftevis på to eller flere steder, registreres med bosted der vedkommende 

tar sin overveiende døgnhvile i løpet av enhver tolvmånedersperiode. 

 

Regelverket er komplisert, men i en avklaring med Miljødirektoratet er det fastslått at det ikke er om man er 

folkeregistrert innen gamle Kvikne kommune som skal legges til grunn for om man skal kunne tildeles jakt 

som innenbygds, man må altså faktisk ha tilbrakt sin overveiende døgnhvile her. Dette fordi 

Skattedirektoratet sine registre ikke alltid stemmer helt med de faktiske forhold.  

 

Dette kan så klart være vanskelig for Fjellstyret å avgjøre og dersom man mener Fjellstyret har gjort en feil 

her kan man klage formelt på Fjellstyrets avgjørelse. Da er det ifølge Miljødirektoratet og Skatteetaten en 

selv som må synliggjøre og argumentere for at man har hatt sin overveiende døgnhvile innen gamle Kvikne 

kommune det siste året. Ettersom alle vedtak Fjellstyret gjør (reinstrekning anses også som vedtak) skal 

regnes som enkeltvedtak etter forvaltningslovens (LOV-1967-02-10) bestemmelser har man da 3 ukers 

klagefrist på seg fra trekningsdato til å sende en formell klage til Fjellstyret. Fjellstyret behandler klagen og 

dersom de ikke velger å ta den til følge videresendes denne til Miljødirektoratet for avgjørelse. 

 

Når det gjelder studenter er det § 5-1-4 i Forskrift til folkeregisterloven som gjelder: 

 

§ 5-1-4. Studenter 

Personer som oppholder seg i en kommune for å få undervisning, kan velge om de skal: 

a) registreres på nytt bosted ved studiestedet, 

b) opprettholde registreringen på samme bosted som før utdanningen ble påbegynt (tidligere bosted) dersom de fortsatt har tilknytning 

til dette, 

c) registreres i foreldrehjem, 

d) registreres i det felles hjem med ektefelle eller barn, 

e) registreres i en bolig som erstatter tidligere bosted, så fremt disse boliger ligger i samme kommune. 

Som tilknytning til tidligere bosted regnes blant annet: 

- foreldrehjem, 

- eiendomsrett til bolig, 

- leierett til bolig, 

- fremleie av bolig. 

mailto:kvikne@fjellstyrene.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-31
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-12-09-88#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-07-14-1201#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10


 

Kvikne fjellstyre – Rute 568 – 2512 Kvikne – Telefon: 99 27 49 43  

E-post: kvikne@fjellstyrene.no - Bankgiro: 1895 22 16984 – Organisasjonsnr: 983 941 060 

 

 

Sagt mer forståelig vil det si at Kvikne Fjellstyre må godkjenne studenter fra Kvikne/Innset (gamle Kvikne 

kommune) som innenbygds selv om de ikke har folkeregistrert adresse på Kvikne/Innset og kanskje heller 

ikke har sin overveiende døgnhvile her.  

I følge paragrafen kan studenter velge hvor de skal være folkeregistrert (der de studerer eller i 

hjemstedskommunen), dette kan ikke Fjellstyret velge å se bort fra, og har heller ikke mulighet for å 

innskrenke det med f.eks en aldersgrense.  

I håndboka til Forskrift om folkeregistrering (fra den gamle håndboka, ny er utarbeidet, men foreløpig ikke 

publisert. Skattedirektoratet har imidlertid bekreftet at de følgende bestemmelsene er videreført i den nye 

håndboka, og da gjeldende for § 5-1-4 i ny forskrift) står følgende: «Det er en forutsetning for at § 5-5 skal 

kunne anvendes at vedkommende er i en skolesituasjon og at utdanningen er hovedbeskjeftigelsen. 

Stipendiater og lærlinger vil derfor normalt falle utenfor bestemmelsen. Hvilken type utdanning 

vedkommende tar og om den er lønnet har ingen betydning. Personer som har fast arbeid og studerer ved 

siden av faller utenfor denne bestemmelsen. Helgearbeid eller tilfeldig arbeid, for eksempel drosjesjåfør et 

par kvelder i uken, skal man imidlertid se bort fra. 

Elever ved Forsvarets skoler vil også komme inn under § 5-5. Befalsskoleelever faller inn under § 5-5 for så 

vidt gjelder første året av etatsutdanningen som er en ren skolesituasjon. Da det andre året er plikttjeneste 

som lønnet befal, kommer imidlertid hovedregelen i § 5-1 til anvendelse.  

For elever ved Politihøgskolen stiller saken seg annerledes. Politihøgskolen har et treårig studium hvorav 

det første og siste året er ren undervisning ved skolen, mens studenten i annet studieår er utplassert ved et 

politikammer/lensmannskontor. Praksisåret består også av undervisning foruten ulønnet arbeid.   

 Praksis har tidligere vært å behandle studenter i praksisåret som vanlige lønnsmottakere. Annet studieår 

(praksisåret) har imidlertid mer karakter av undervisning enn arbeide. Folkeregisterforskriftens § 5-5 skal 

således også anvendes for annet studieår…. »    

 

For nærmere presisering og mer inngående forklaring, se håndboka til Forskrift om folkeregistrering (spes 

fra pnkt. 3.6 på side 61): http://www.skatteetaten.no/globalassets/radgiver/handbok-fr-2016.pdf  
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Reglement for søknad og tildeling av reinsjakta på Kvikne Østre Statsallmenning 

Vedtatt i styremøte av 19.03.2018 

 

• Søknadsfrist er 1 april. Fristen er den samme (1.april) uansett om dette er en helligdag eller ikke. 

• Innbyggerne i Kvikne og Innset kan søke om fellingstillatelse på henholdsvis 2/3 og 1/3 fra totalt 

antall tildelte villrein. 

• Førstegangsjegerne er garantert å få tildelt jakt. Alle førstegangsjegere tildeles kalvkort i trekninga, 

dersom det er nok kalvkort til det, hvis ikke blir det trekning av kalv- og simlekort blant 

førstegangsjegerne. Førstegangsjeger defineres som første gang denne jakter hjortevilt (rådyr, hjort, 

elg og villrein). Man blir ikke definert som førstegangsjeger dersom man har jaktet noe hjortevilt 

tidligere. Det er ingen øvre aldersgrense på en førstegangsjeger. For å være sikker på å bli forfordelt 

som førstegangsjeger, må man skrive at man er førstegangsjeger i søknaden. Dersom dette ikke er 

skrevet, kan man ikke klage på at man ikke blir forfordelt som førstegangsjeger. 

• De som ikke har hatt jakt året i forvegen stiller foran de som har hatt tildelt jakt året før i trekninga. 

Likeledes vil de som har stått over reinsjakta 2 år stille før de som ikke hadde jakt året i forvegen 

(men hadde for 2 år siden) under trekning av reinsjakt det aktuelle året. 

• En som blir trukket ut til storbukk kan ikke trekkes ut til storbukk de påfølgende 9 år (10 år inkludert 

det året man fikk storbukk). Man er imidlertid med på vanlig trekning av andre villreinkortkategorier.  

• Reservene vil bli oppringt i begynnelsen av juli, og de som ønsker fellingsrett blir tilsendt brev og 

giroblankett.  

• Frasigelse av jakta må skje innen betalingsfrist for grunnavgift. Hvis det skjer etter denne dato stiller 

man som om man hadde jakt dette året ved neste års trekning. 

• Grunnavgift tilbakebetales ikke når betalingsfrist (som er det samme som frist for frasigelse av 

reinsjakta) er utgått. Dersom søker har legeattest kan denne kreve å få tilbakebetalt grunnavgifta, 

men frasigelse må da skje innen jaktstart. 

• Den som skyter den letteste kalven under 15 kilo (inntil14,9 kg) er garantert dyr i tildelinga året etter, 

men er med på trekning av korttype og må betale for fellingsretten og eventuelt slakt som ellers. Det 

er for øvrig et absolutt krav om at dyret skal være veid på en betjent stasjon. Dersom vedkommende 

som blir tildelt premiedyret flytter og ikke lenger kan regnes som innenbygds ved neste års jakt, 

trekkes fellingstillatelsen tilbake og går til vanlig trekning. Premiedyret regnes som et «bonusdyr» og 

fører ikke til at jegeren stiller i andre rekke året etter han/hun er blitt tildelt dette. I tilfeller der det 

står mellom flere kalver som er nesten like tunge, vil 1 % av slaktevekta legges på pr. døgn som har 

gått fra felling. 
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Prosedyre for trekning av villreinjakt på Kvikne Østre Statsallmenning 

Vedtatt i styremøte av 19.03.2018 

 

• Fjellstyret går over søkerlista så snart som mulig etter 1 april og fjerner de som Fjellstyret eventuelt 

mener ikke kan regnes som innenbygds etter reglene i Fjelloven og Forskrift om folkeregistrering. 

 

• Den reviderte søkerlista offentliggjøres og sendes ut til alle som i utgangspunktet hadde søkt og det 

settes en frist på 3 uker på å komme med eventuelle klager på den reviderte lista etter 

Forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. 

 

• Begrunnelse på hvorfor enkelte er tatt ut av lista legges også ut, men uten at personer navngis. Øvrig 

reglement for hvem som regnes som innenbygds (Forskrift om folkeregistrering § 5-1) og 

unntaksregler for studenter med presiseringene angående lærlinger (Forskrift om folkeregistrering § 

5-5 med presisering i forskriftas håndbok) sendes også ut. 

 

• Så snart klagefristen er utgått trekkes jakta dersom det ikke er kommet inn noen klager. Hvis det er 

kommet inn klager må disse behandles av Fjellstyret før jakta trekkes.  

 

• To vitner fra søkerlista inviteres med på trekninga hvert år. I tillegg er det med en fra Fjellstyret, 

fortrinnsvis en som ikke har søkt jakt selv dersom det er mulig. 

• Jegere som tildeles jaktkort, blir tilsendt brev og giroblankett. 
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Reglement for lagsjakt under villreinjakta innen KØS 

Vedtatt videreført i styremøte av 19.03.2018 

 

• Etter trekning kan de som har søkt, men ikke blitt trukket ut til jakt det aktuelle året, sende en skriftlig 

anmodning til Fjellstyret om å komme på jaktlag med en navngitt person som ble trukket ut til jakt. Før 

slik anmodning sendes må dette være avklart mellom de aktuelle jegerne.  

• Kun den som ble trukket ut til jakt det aktuelle året stiller i andre rekke under trekningen året etter (bare 

denne personen må også stå over storbukktrekning de påfølgende 9. år, dersom det er aktuelt). Dette 

gjelder uavhengig av hvem som eventuelt skyter dyret.  

• Alle på jaktlaget må skyte opp og betale storviltavgift, fremvise dette for Fjellstyret og skrive under på 

jegerkontrakten.  

• Jaktlaget må ha kontakt med hverandre og være i rimelig avstand til hverandre.  

• Jaktlaget må skrive under på en felles jaktlagskontrakt.  

• Det settes en begrensing på maks tre personer på et lag (inklusive den som fikk tildelt jakta).  

• Siste frist for innsendelse av slik anmodning er 1. juni. 
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