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Småviltjakt 2014. Regulering av jakttrykk.
Taksering av lirypebestanden danner grunnlag for fjellstyrets forvaltning av arten. Fra 2009-2014 har vi
benyttet takseringsmetoden ” Distance Sampling” som gir et konkret estimat av tetthet per km². Dermed kan
vi beregne totalantall innen et område. Det er lagt ut 22 linjer som 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 har vært 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.
Fra og med 2014 registreres våre takseringsdata i Høsefuglportalen( http://honsefugl.nina.no/).
Hønsefuglportalen benyttes av Statskog, Finnmarkseiendommen(FeFo), Fjellstyrene og private
rettighetshavere. NINA, Høgkolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Høgskolen i Hedmark/Evenstad (HiHM) er
ansvarlige for faglig oppfølging og analyse av data fra takseringene.
Takseringsresultat 2009-2014:
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Fra 2014 benyttes det et 95% konfidensieintervall på utregning av ryper/km².
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Vurderinger av bestanden og beregning av jaktuttak:
Av det totale antallet ryper som er observert under takseringen er 45stk voksen fugl og 120stk kyllinger.
Kyllingproduksjonen har økt siden 2013 og en har også observert mer stamfugl. Det ble observert
smågnagere på alle takseringslinjene. Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011(RFP) viser til at det er
forsvarlig med et jaktuttak på 15% av beregnet bestand etter taksering. Dette vil da ikke påvirke neste års
hekkebestand. Forutsetningen for et slikt uttak er en kyllingproduksjon på mer enn 2,5 kylling/høne.
Kyllingproduksjonen i Vestre Slidre statsallmenning er beregnet til 5,7 kylling/høne. Leveområdet til lirypa i
statsallmenningen omfatter ca 175 km² og bestanden er på ca 2450 ryper. Det høstbare overskuddet er
beregnet til ca 370 ryper.

Tiltak for å begrense jaktuttak:
Total fredning av rypa har vært et tiltak som har vært brukt de to siste årene for å øke rypebestanden. Å
gjennomføre jakt i år er forsvarlig, men svak produksjon og lav tetthet av ryper tidligere år gjør at jaktuttaket
må begrenses. Det er viktig å finne en balanse mellom antall jegere som får jakte og at disse faktisk får felle
noen ryper når bestanden tillater det. Begrensende tiltak virker best når jegerne har forståelse for og er enige
i disse.
·Jakt på rype i perioden 15.9- 24.9(2 x 5 dager). RFP viser til data fra radiomerkede ryper. Dødeligheten er
stor for rypene tidlig på høsten og det er større dødelighet hos ungfugl enn for voksne. Jaktuttaket bør derfor
skje så tidlig som mulig på høsten, og en bør i den grad det er mulig jakte på ungfuglene. Det er vanskelig å
aldersbestemme ryper i oppflukten. Noen jegere praktiserer bare å felle ryper i oppflukter med fire eller flere
fugler. Da øker sannsynligheten for å felle en ungfugl.
· Jegerundersøkelsen fra RFP konkluderer med at det er sesongkvoter jegerne vil ha. De ønsker gjerne en
høyere kvote enn det de faktisk skyter.

Naturmangfoldsloven § 7.
Jf § 7 skal saken vurderes opp mot bestemmelsene i §§ 8-12:
Småviltbestandene har store naturlige svingninger. I denne saken er forslag til bestemmelser for årets jakt
vurdert med bakgrunn i taksering av lirypebestanden .Kunnskapsgrunnlaget
er så godt som det innen rimelige krav lar seg gjøre å framskaffe. Jf vitenskapelig kunnskap er det i saken
lagt opp til at uttaket ikke skal være større enn ca 15 % av registrert lirypebestand, og dermed i liten grad vil
påvirke neste års hekkebestand. En anser foreslått uttak som bærekraftig, og at saken er vurdert tilstrekkelig
i forhold til tilgjengelig kunnskap (§8) og føre-var-prinsippet (§9). §§ 10-12 er også vurdert. En kan ikke se at
forslag til vedtak er i konflikt med disse forhold.
Saken med forslag til vedtak er diskuter med Terje Karlsen i kommunen og Finn Hesselberg i Vestre Slidre
Jeger og fiskarlag. De hadde ingen innvendinger.
Forslag til vedtak:
· Jaktuttaket skal ikke være større enn ca 15% av registrert lirypebestand og det er beregninger fra årets
taksering som setter begrensninger for uttaket.
· Det blir jakt på rype i perioden 15.9- 24.9(2 x 5 dager). Det blir ikke fritt kortsalg på rype etter 15.10.
· Det er en rimelig fordeling mellom innen- og utenbygdsjegere uten hund og det tildeles også kort til
utenbygds med hund.
· Sesongkvote på 5 ryper per jeger.
· Slik som i 2013 blir det treningskort for fuglehund, jakt på orrfugl med kartmessig avgrensning og harejakt.
Vedlagt tabell fra sak nr 3/2013.
· Sesongkvote på 5 orrfugl per jeger i perioden 15.9- 24.9(2 x 5 dager).
· Fritt kortsalg på orrfugl etter 15.10.
·Sesongkvote på 10 orrfugl per jeger etter 15.10
Vedtak:
Forslaget til vedtak vart samrøystes vedteke.
Vedtaket er gjort med heimel i fjellovens § 23 og er gyldig ei veke etter at det er kunngjort.
I følgje §28 i forvaltningsloven kan vedtaket klagast over. Parter har rett til innsyn i saksdokument. Eventuell
klage skal sendast Vestre Slidre fjellstyre innan 3 veker frå mottak av dette vedtak.
Vestre Slidre fjellstyre den 3.9.14
Harald Ranum
sekretær
Utskrift: Vestre Slidre kommune
Vestre Slidre jeger- og fiskarlag
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