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Regulering av småviltjakta etter taksering
Vestre Slidre fjellstyre ser behovet for å taksere lirype da det de siste årene har vært stor pågang av jegere
og svingninger i bestanden. Begrunnelse for dette er et ønske om å regulere jaktrykket i forhold til bestanden
av lirype, og da særlig kyllingproduksjonen. Med bakgrunn i takseringsresultatene kan fjellstyret gjennomføre
regulering av jakttid, holde igjen, eller selge flere jaktkort og variere dagskvoter for felling av lirype. Det ble
taksert for første gang i 2009.
Vi benytter takseringsmetoden ”Distance sampling” som gir et konkret tetthets estimat per km². Det er lagt ut
22 linjer som skal følges med GPS. Hver oppflukt av rype registreres med antall fugl fordelt på kylling og
voksen. I tillegg registreres oppfluktssted i avstand til linja. Disse og flere data legges inn i et dataprogram
som beregner antall ryper pr. km² og kyllingproduksjon. For å få en god beregning av antall ryper pr. km² bør
takseringen omfatte ca 10 % av det totale rypearealet. I vår statsallmenning blir dette oppfylt ved at vi
takserer godt over 10 %. Kunnskapen om kyllingproduksjon er pålitelig og kan sammenlignes med tidligere
takseringer. Vi er en del av Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011, og mener at takseringer vil være det
viktigste hjelpemiddelet for å kunne ta vare på rypene samt å drive en forsvarlig jakt i framtida.
Siden takseringen foregår før båndtvangen er opphevet, er det søkt om, og gitt dispensasjon fra hundeloven
§ 9e av Vestre Slidre kommune i perioden fra 8. til 20. august 2011. Alle hunder som brukes har bevis for
gjennomgått sauedressur. Disse skal ikke være eldre enn 2 år. Beitelag orienteres om når taksering vil skje.
Gjennomføring:
Arbeidet koordineres av fjelloppsynet, mens feltarbeidet gjennomføres av medlemmer i Vestre Slidre jegerog fiskerforening. Fjelloppsynet deltar også aktivt under takseringen. Takseringsmannskapet får en grundig
innføring i takseringsmetoden. Fjelloppsynet og flere av takseringsmannskapet har gjennomgått kurs i
taksering av hønsefugl.
Totalt er det lagt ut 73,6km med linjer som er forsøkt lagt ut slik at de skal utgjøre et tverrsnitt av lirype
områdene. Det ble gjennomført taksering på 74, 6km i 2011.
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Vurderinger:
Taksert kyllingproduksjon: Veldig dårlig. Gjennomsnittlig kyllingproduksjon på 2,4 kyllinger pr. rypepar gir
ikke noe jaktbart overskudd.
Tetthet: Beregninger etter programmet DISTANCE viser en rypetetthet på 5 ryper pr. km². Årets taksering
angir en total lirypebestand i statsallmenningen på ca 500 liryper. Beregningene må brukes med forsiktighet,
men viser omtrent hvilket nivå vi ligger på.
Andre arter: Under takseringen er det også blitt notert observert orrfugl, og i 2011 er det ikke observert noen
orrfugl kyllinger. Viktig å huske på at det ikke er orrfuglterreng vi har taksert, men sammenlignet med
tidligere observasjoner av orrfugl har det vært svært dårlig i år. Det er kun en observasjon av smågnager og
ingen hare.
Oversikt over felt vilt:
Rype
2008
501
2009
250
2010
215

Orrfugl
63
49
33

Hare
20
16
32

Jaktkortsalget ga i 2010 ei inntekt på kr 283.215 mot kr 362.548 i 2099. Dette er en nedgang på ca kr 80.000
som følge av redusert salg i regulert periode etter ny modell for forvaltning av småvilt i 2010.
Aktuelle tiltak:
1. Småviltjakta stoppes, med noen unntak:
Dersom det er ønske om å få lirypebestanden raskest mulig opp på et bra nivå igjen, forutsatt god
kyllingproduksjon de neste år tillates ikke jakt på lirype og fjellrype av noen jegergruppe i 2011.
Unntak: Jakt på hare med harehund bør kunne tillates til de utenbygds jegere som allerede har løst jaktkort
og til innenbygs jegere. Jakt på smårovvilt bør anbefales.
Konsekvenser: Fjellstyret må bestemme hva som skal skje med de som allerede har betalt jaktkortet. På
følgebrevet som ble sendt ut sammen med jaktkortet er det opplyst om at reguleringer kan skje etter
taksering. Denne reguleringen er kjøper sin risiko og normalt vil det ikke bli tilbakebetalt jaktkortpris. Velger
fjellstyret å tilbakebetale full eller halv innbetalt jaktavgift så vil innteksttapet avhenge av hvilke løsning som
velges. Mange utenbygds jegere har bestilt husvære og planlagt ferie. En avblåsning av jakta vil påføre disse
jegerne problemer.
2. Småviltjakta gjennomføres med sterke restriksjoner:
Alle jegergrupper unntatt harejegere: Det tillates jakt på rype og orrfugl i perioden 15.09 til 24.09 (altså 10
dager), med følgende begrensninger:
- Kortkvote på 1(ett) vilt per kort. Med vilt menes lirype, fjellrype og orrfugl.
- For de som ikke ønsker å benytte seg av jaktkortet kan de ved å kontakte fjellstyret innen en angitt dato før jaktstart få refundert halve innbetalte jaktavgift.
Smårovvilt: Jakt går som normalt og anbefales.
Konsekvenser: Utenbygds jegere som har fått tildelt jaktkort får muligheten til å jakte om de ønsker det. Det
samme gjelder for innenbygdsboende. Alle pålegges sterke begrensninger, men jegerne får mulighet til å
oppleve høstfjellet under omstendigheter der naturopplevelser blir viktigere enn høsting av vilt. Fjellstyret får
noe reduserte inntekter avhengig av hvor mye de eventuelt vil tilbakebetale av jaktkortpris. Det blir viktig å
informere jegerne i god tid før jaktstart om eventuelle endringer via nettside, brev, mail og/eller sms. Det er
også mulig å ringe jakttelefonen for oppdatert informasjon.
Vedtak
Fjellstyret vedtar å begrense småviltjakta for alle korttyper unntatt harejakt og smårovvilt på følgende måte:
Jakt på lirype, fjellrype og orrfugl avgrenses til perioden 15.9-24.9 med rett til å felle maksimalt 1 vilt (lirype,
fjellrype og orrfugl) pr. jaktkort. For de som ikke ønsker å benytte seg av jaktkortet, kan de ved å kontakte
fjellstyret innen 13. september få refundert halve jaktkortprisen.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 1.9.11

Harald Ranum
sekretær
Utskrift: Vestre Slidre jeger- og fiskarlag
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