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SMÅVILTJAKT – EVALUERING AV JAKTOPPLEGG 

 

Vedlegg:    
 

Saksframlegg: 

 

Fjellstyret har gått gjennom innleverte jaktrapporter, og dannet seg et bilde av innsats og uttak 

i småviltjakta 2014. Ut i fra rypetaksering i august 2014 så utgangspunktet før jakta bedre ut 

enn på mange år. Tabell 1 viser takseringsresultat, estimert bestand, potensielt uttak, og 

rapportert uttak (76 % innlevering). Med tillegg for de som ikke har levert ser det ut til at 

uttaket ligger på omtrent 15 % av utgangsbestanden, som også var målet før jakta.  

 
Tabell 1. Tetthet, potensielt uttak (15 %) og rapportert uttak 2014.  

Jaktfelt Tetthet/km
2 

Areal (km
2
) 

Estimert ant 

ryper før jakt 

Potensielt uttak 

(15 %) 

Rapportert 

uttak  

1       6 (3-10) 100 570 86 56 

2       17 (11-27) 200 3 400 510 326 

3       16 (7-35) 170 2 720 408 399 

Totalt       12 (8-17) 470 6 690 1 004 877 

 

Tabell 2 viser samlet statistikk fra jaktrapportene for 2014, samt oppsummering for 2013.  

I 2013 ble rypejakta stoppet etter september, mens den i 2014 ble stoppet 13. oktober. Øvrig 

småviltjakt gikk som vanlig til 23. desember begge år. En ser at totalt antall felte ryper er nær 

tredoblet i forhold til 2013. Antall ryper per jegerdag er også doblet. 
 

Tabell 2. Statistikk fra jaktrapporter 2014 

Totalt utenbygds og innenbygds m/hund u/hund 

Totalt 

2014 %-andel 

Totalt 

2013 

 Totalt ant. solgte kort 472 254 726   474 

 Totalt ant. innleverte kort 386 168 554 76 % 414 

 Totalt ant. jaktdager 793 524 1 317   1002 

 Snitt ant. jaktdager / innlev. kort 2,1 3,1 2,4   2,4 

 Jegere som IKKE har skutt rype 201 128 329 55 % 267 

 Jegere som HAR SKUTT rype 185 88 273 45 % 144 

 Totalt ant. felte ryper 610 267 877   301 

 Snitt ant. rype / jeger som har skutt rype 3,3 3,0 3,2   2,1 

 Snitt ant. ryper / innleverte kort 1,6 1,6 1,6   0,7 

 Snitt rype / jaktdag totalt 0,77 0,51 0,67   0,30 
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Det i 2014 innført en ny jaktperiode for utenbygds i tiden 1.-5. oktober, med begrenset 

kortsalg med og uten hund. Denne perioden ble solgt via inatur i juli måned. Disse kortene 

gikk fort unna, og det virker til at løsningen fungerte bra. For neste år kan det likevel være lurt 

å avvente dette salget til resultatet av takseringen er klart i midten av august. Dette får å ha 

bedre kontroll på utgangsbestand ved fastsetting av antall kort og dagskvoter. Ved å være litt 

forsiktig med kort i denne perioden kan en også åpne for salg i perioden fra 6. oktober litt 

tidligere, for eventuelt å stoppe når rapporter tilsier det.  

 

Med bakgrunn i taksering og jaktrapporter pr. 5. oktober (70 %) ble det i perioden 6. til 13. 

oktober 2014 lagt ut et begrenset antall dagskort (120 stk) for småviltjakt inklusive lirype, for 

utenbygdsboende med og uten hund. Salget gikk gjennom inatur. Dette salget gikk også fort 

unna. Etter stopp i rypejakta 13. oktober ble det solgt jaktkort for øvrig småvilt gjennom 

lokale butikker og på inatur.   

 

Det ble også åpnet for et begrenset salg av harejakt med hund i periodene 15.9.-19.9 og 20.9-

21.9. Det ble ikke solgt mange av disse kortene, men anbefales videreført.  

 

 

 

Saksbehandlers merknader: 
 

Ingen utover saksframlegget. 

 

 

 

Vedtak: 
 

Ringebu fjellstyre viderefører fjorårets opplegg for småviltjakt med enkelte justeringer i 

forhold til salgsdato for perioden 1.-5. oktober og videre utover i oktober.  

 

Et begrenset salg av harejakt med hund i periodene 15.9.-19.9 og 20.9-21.9. videreføres.  

Søknad sendes fjellstyret innen 1. april, restkort legges ut på inatur. 

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og 

sendes Ringebu fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i 

sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19.   

 

 

Kopi:  
 

 


