
RINGEBU FJELLSTYRE 

MØTEBOK 

 

 

 

 

 

 

 

SMÅVILTJAKT 2016 

 

Vedlegg:  

 

 

 

Saksframstilling: 

 

Fjellstyret har siden 2006 gjennomført linjetaksering av rype i statsallmenningene i Ringebu. 

Årets taksering har foregått på samme måte som tidligere år. Resultatene viser en oppgang i 

tetthet og produksjon fra 2015. Langs 147 takserte kilometer ble det gjort 79 observasjoner 

med totalt 358 liryper, hvorav 1/3 voksen fugl. Det ble funnet en del store kull, men også 

noen mindre, og en del enslig fugl og tomme par. Beregningene gir 6,6 ryper/km2 og 3,2 

kyllinger per par. Tettheten er som vanlig lavest i felt 1 og antall observasjoner er så få at 

tetthetsestimatet kun må sees på som en indikasjon av bestanden. Kyllingproduksjonen ligger 

over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv.  

 

Fjellstyret tar årets småviltjakt opp til behandling. 

 
Tabell 1. Lirypetakseringer i statsallmenningene i Ringebu - tetthet 

Område 
Ryper / km

2
 (90 % sikkerhet) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Felt 1 (Venabygdsfj) 7 (5-10) 3 (2-4) 6 (3-10) 1 (0,5-4) 4 (2-7) 

Felt 2 (Friisvegen)       12 (8-17) 4 (3-7)      17 (11-27)     10 (5-17) 9 (5-15) 

Felt 3 (Breijordene)         4 (3-7)   9 (7-12)      16 (7-35)       4 (2-8) 6 (4-10) 

Samlet 8 (4-12) 5 (3-9)      12 (8-17)       5 (3-8) 6 (5-9) 

 
Tabell 2. Produksjon 

Område 
Ant kyllinger/høne 

2012 2013 2014 2015 2016 

Felt 1 (Venabygdsfj) 4,0 4,2 7,5 2,4 2,8 

Felt 2 (Friisvegen) 4,9 4,1 9,9 2,3 3,9 

Felt 3 (Breijordene) 2,5 7,5 7,8 1,4 2,7 

Samlet 4,1 5,3 8,6 2,0 3,2 
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Saksbehandlers merknader: 
 

Fjellstyret har siden 2012 praktisert en rypeforvaltning der en har tatt utgangspunkt i 

takseringen og estimert bestand, og høstet ca 15 % av denne. Dette gjennom varierende 

dagskvoter og stenging av rypejakta 22. oktober, 5. oktober, og 13. oktober i årene 2012-

2014. i 2015 ble det særlig pga lav kyllingproduksjon ikke åpnet for jakt.   

 

Med tilsvarende opplegg i 2016 vil en med utgangspunkt i 6,6 ryper/km2, og ca 470 km2 

rypeterreng, ha ca 3 240 ryper før jaktstart. Med det som forskningsmiljøet i dag regner som 

et forsvarlig uttak (15 %), burde vi kunne ta ut i underkant av 500 ryper uten at det påvirker 

bestanden nevneverdig.  

 

Etter fjorårets fredning vedtok fjellstyret å redusere antall forhåndsolgte kort for 

septemberjakta i år. Til utenbygds er det solgt 175 stk 5-dagerskort for periodene 15.-19. og 

20.-24. september, hvorav 100 kort med hund og 75 kort uten hund. Til innenbygds selges det 

vanligvis i underkant av 100 kort (sesong og dagskort), hvorav en liten overvekt med hund.   

 

Med antall forhåndsolgte kort til utenbygdsboende og forventet innenbygds salg, vil en ut i fra 

forventet jakttrykk (ca 3 jaktdager per kort) og uttak per dag (0,5 ryper) kunne gjennomføre 

septemberjakta. Tettheten er fortsatt lav, og selv om kyllingandelen har økt noe i forhold til i 

fjor anbefales det en lav dagskvote. Fjellstyret kan også vurdere å selge noen flere 5-

dagerskort i september, eller åpne for noe jakt i perioden 1.-5. oktober. Videre rypejakt i 

oktober anbefales ikke, såfremt tilbakemeldinger fra septemberjakta tilsier noe annet. En vet 

lite om skogsfuglbestanden men det kan vurderes å ta med orrfugl på småviltkortet. 

 

Fjellstyret har gjennom fjelloven ansvar for en forsvarlig forvaltning av viltet. Det skal kunne 

høstes av et overskudd, og vises forsiktighet i dårlige år. Saken skal også vurderes opp mot 

bestemmelsene i Naturmangfoldloven § 8-12. Forslag til vedtak for årets småviltjakt er 

vurdert med bakgrunn i rypetakseringen, tilbakemeldinger fra treningsfelt, oppsyntes egne 

observasjoner og tilbakemeldinger fra sammenlignbare områder. Kunnskapsgrunnlaget anses 

som tilstrekkelig (§ 8) og føre-var- prinsippet er hensyntatt (§ 9). §§ 10-12 er også vurdert. 

 

Fjelloven § 23, siste ledd: 

”Før fjellstyret gjer noko vedtak etter andre og tredje stykket, skal kommunen uttale seg. Er 

det usemje mellom fjellstyret og kommunen, må fjellstyrevedtaket leggjast fram for 

departementet som tek avgjerd i saka.” 

 

Saken med forslag til vedtak er oversendt kommunen v/ miljø- og utmarksrådgiver for uttale.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det åpnes for jakt på lirype i perioden 15.-24. september. Det gjelder allerede tildelte 5-

dagerskort til utenbygdsboende. Fritt antall kort til innenbygds, kjøpes som vanlig i lokale 

butikker.   

 

2. Det settes en kvote på 1 lirype per jeger per dag i alle jaktfelt.  

 



  

3. Øvrig småviltjakt går som normalt i perioden 15.-19. og 20.-24. september og fritt kortsalg 

i perioden 6.10.-23.12. Det er ledige kort for harejakt med hund i periodene 

15.-19. og 20.-24. september. 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

1. Det åpnes for jakt på lirype og orrfugl i perioden 15.-24. september. Det gjelder allerede 

tildelte 5-dagerskort til utenbygdsboende. Fritt antall dags- eller sesongkort til innenbygds 

(for innenbygds gjelder også jakt i snaufjellet på helgedager i perioden 25.9.-5.10.)   

 

2. For utenbygds settes en totalkvote på 5 liryper per jeger per 5-dagersperiode.   

For innenbygds som løser dagskort settes en kvote på 1 lirype per jeger per dag, mens for 

sesongkort settes en totalkvote på 10 liryper.  

 

3. Med utgangspunkt i takseringsresultatet og jaktrapporter for september avgjøres det om det 

kan åpnes for ytterligere jakt i perioden 6.-10. oktober. 5-dagerskort til utenbygdsboende 

selges i så fall på inatur.no, mens kort til innenbygds selges som vanlig i lokale butikker.    

Avgjørelsen offentliggjøres på fjellstyrets hjemmeside så snart tilstrekkelig med 

jaktrapporter er levert, og eventuelt salg på inatur åpnes 3. oktober.   

 

4. Øvrig småviltjakt går som normalt i perioden 15.-19. og 20.-24. september og fritt kortsalg 

i perioden 6.10.-23.12. Det er ledige kort for harejakt med hund i periodene 

15.-19. og 20.-24. september.   

 

Enstemmig vedtatt 

 

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. 

Vedtak fattet med hjemmel i fjellovens § 23, gjelder 1 uke etter at det er kunngjort. 

 

 

 

Kopi:  

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 


