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Småviltjakt – prinsipp om forvaltning
Vestre Slidre statsallmenning ligger lett tilgjengelig for befolkningen på Østlandet. Mange mennesker er
sterkt knyttet til området og vil gjerne jakte her. I kommunen er det en bevisst tilrettelegging og satsing
på turisme i nærområdet til statsallmenningen.
Vestre Slidre fjellstyre er bevisst på at viltressursene må forvaltes slik at det også i framtiden kan drives jakt.
En konsekvens av dette er at antallet jegere må reguleres, i tillegg til andre reguleringer, som avkorting i
jakttid og avgrensing av tallet på vilt den enkelte jeger kan felle.
Taksering av lirypebestanden skjer før jaktstart. Takseringsresultat vil være avgjørende for om det åpnes for
jakt på rype i 2014. Produksjonen må være over 2,5 kylling per høne for at vi skal ha et jaktbart overskudd.
En må også vurdere antall ryper som er observert per km². Ut fra dette kan en beregne en ca størrelse på
den totale bestanden vi har i Vestre Slidre statsallmenning. Det er ikke vist at det gir noen forskjell neste høst
om man freder eller har en forsiktig jakt(<15 %). At det ikke er vist forskjeller, kan ha sammenheng med
økologiske forhold som at unge omflakkende rovfugler kan bli tiltrukket til freda områder – og så dør mange
ryper som kunne blitt skutt, likevel. Ved bestander på for eksempel 5 ryper per km² blir 15 % uttak mindre
enn 1 rype per km². Her nærmer vi oss en følelsesmessig grense, og det er lite tilfredsstillende for jegeren å
felle ryper som burde fått leve til neste vår! Åpnes det for jakt er det viktig å begrense jaktuttaket slik at jakta
ikke reduserer neste års bestand.
På bakgrunn av kunnskap om hvordan rypene sprer seg så anbefaler Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011
å undersøke jakttrykket i hele fjellområdet/naboterrenget. En bør kunne forvalte en stor andel av egne gamle
ryper og ungstegger på et terreng på 30-50 km². For at halvparten av unghønene som er født i området skal
slå seg ned der må en opp i et terreng på 300-400 km². Dette betyr at Vestre Slidre statsallmenning i stor
grad er avhengig av hva som skjer utenfor terrengets grenser. Gjennom prosjekt smårovvilt som allerede er i
gang så er det etablert kontakt med grunneierlag som grenser til statsallmenningen. Ingen av disse lagene
gjennomfører i dag systematisk taksering av rype. Det ses på som svært hensiktsmessig om disse
grunneierlagene også vil starte opp med taksering, og fjellstyret har kunnskap om dette som de gjerne
ønsker å bidra med.
I 2014 har 124 personer løst kort for jakt på smårovvilt som per i dag gjelder i Austre Røn, Veståsen,
Slidreåsen, Ulnes sameige, Syndinfjellet, Færden Fosheim seter, Vestre Lomen og statsallmenningen. Et
økende uttak av smårovvilt kan gi et positivt utslag for småviltbestanden, samtidig som det er ei utfordrende
og interessant jakt i seg selv.
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.

Tildelingsrutiner for jaktkort:









I avgrensa periode 15.9. til og med 15.10, må det søkes om jaktkort.
Søknadsfristen 1. april må overholdes.
Det er mange flere søkere enn de som tildeles jaktkort.
Fjellstyret kan begrense antall jegere, regulere jakttidspunkt og fastsette kvoter
Alle nye jegere må regne med å søke i flere år før de får jaktkort
Deretter rulleres alle jegere på like vilkår
Fuglejakt med hund er mest etterspurt og har lengst ventetid, deretter småviltjakt uten hund og
harejakt med hund
Alle jegere får svar innen 1. juni i form av et tilsagnsbrev



Jaktkort med utfyllende informasjon blir sendt ut første uka i september

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 drøftet med Terje Karlsen, avdelingsleder landbruk og skogbruk, og han
hadde ingen merknader.
Vestre Slidre jeger- og fiskarlag har gitt følgende uttale:
 Vi er innforstått med at det er takseringa i august som vil avgjøre både om det blir jakt på rype og
omfanget av jakta.
 To fem dagers perioder synes rimelig å fortsette med. Det er litt for tidlig å øke sesongen for rypejakt
fram til 14. des.
 Vi vet lite om årsaken til at det var så lav fellingsprosent. Tallet på jaktkort som blir lagt ut for salg,
bør stadig være lavt.
 Innføring av sesongkvote på rype har blitt svært positivt mottatt, og bør videreføres. Det bør komme
tydeligere fram om kvoten gjelder for hver 5 dagers periode eller samlet for begge periodene for de
som har sesongkort, (5 eller 10 ryper etter ordningen fra i fjor).
 Området for jakt på orrfugl etter den jaktperioden det er anledning til å felle rype, bør kunne utvides.
Det er en tillitssak ikke å skyte rype utenom den tida det eventuelt er tillatt, uansett om sjansen for å
støte på dem øker.
 På oversikten over utkast til jaktregler har vi sett at det er oppført ”nei” på småvilt og rype for
innanbygdsbuande, men gitt tillatelse med spesifisering av periode i merknadsfeltet. Om dette kunne
bli klarere, ville det vært en fordel.
 Harejakta har vi ingen merknader til, og bør kunne gjennomføres som foreslått.
Framlegg frå jeger- og fiskarlaget om endring av grenser for orrfugljakt blir vurdert på møtet etter taksering.
Tabell vil bli korrigert for uklare opplysninger.

Forslag til vedtak:
Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende som skal gjelde under småviltjakta:







Resultatet fra taksering av rype i august skal være avgjørende for om det åpnes for jakt på rype.
Kyllingproduksjonen må være over 2,5 kylling per høne og en skal vurdere størrelsen på den totale
bestanden.
Uttaket skal ikke være større enn ca 15 % av registrert lirypebestand.
Jakttidspunkt og kvoter vil bli begrenset. Fjellstyret avgjør etter taksering om det blir tillatt å jakte
med fuglehund for utenbygds.
Det skal være en rimelig fordeling mellom innen- og utenbygdsjegere for jakt uten hund.
Slik som i 2013 og 2014 vil det bli treningskort for fuglehund, jakt på orrfugl med dagskvote og
kartmessig avgrensning, og harejakt.

Vedtak:
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.
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 19.3.15
Harald Ranum
sekretær
Utskrift: Vestre Slidre kommune
Vestre Slidre jeger- og fiskarlag
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