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Småviltjakt 2018, jaktregler etter taksering 
Fjellstyret har siden 2009 basert småviltforvaltningen på kunnskap som taksering av lirypebestanden har gitt 
oss før jakt. Vi har benyttet Hønsefuglportalen(http://honsefugl.nina.no/), som er en webportal for registrering 
og håndtering av data fra taksering av ryper og skogsfugl. Taksering av lirypebestanden etter Distance 
Sampling metoden ble gjennomført i perioden 8. til 20. august. Det ble taksert 93, km fordelt på 26 ulike linjer 
i Vestre Slidre statsallmenning. Takseringsresultatet vil være avgjørende for om det åpnes for jakt på rype i 
2018. 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. (Se sak 10/2015 småviltjakt-prinsipp om forvaltning.) 
Det ble i 2018 gjort 91 observasjoner og totalt ble det sett 502 ryper.  Kyllingproduksjonen er beregnet til 4,2 
kylling per høne og tetthet av voksen fugl er beregnet til 23 ryper per km² med variasjonsmål (14,9 – 35,4) 
som representerer øvre og nedre konfidensintervall (95%). 
 

År Ant 
 linjer 

Ant  
meter 

Ant  
obs 

Ant  
ryper 

Voksen 
Rype/Obs 

Ryper/ 
km² 

Kylling/ 
høne 

2009 22 68 650 31 96 3,1 7 1,8 

2010 19 64 265 18 81 4,5 8 3,6 

2011 23 74 663 26 92 3,5 5 1,9 

2012 22 71 755 21 56 2,6 3 2,5 

2013 22 76 886 18 95 5,2 6 4,4 

2014 21 68 950 32 165 5,1 14 5,7 

2015 26 92 400 36 115 3,2 4,5 1,9 

2016 26 90 800 54 306 5,6 19,1 3,9 

2017 26 93 100 85 386 8,7 23,6 3,3 

2018 24 87 500 91 502 7,3 23 4,2 
 

Vurdering av bestanden og beregning av jaktuttak: 
Tettheten av voksen rype er noe lavere enn i fjor, men kyllingproduksjonen har gått opp noe. Den varme 
sommeren har nok gjort til at kyllingproduksjonen har vært god. Det er observert en del smågnagere nå i 2018, 
noe det også ble gjort i 2017, og det er observert en del rovfugl. Kyllingproduksjonen i Vestre Slidre 
statsallmenning er beregnet til 4,2 kylling per høne, noe som er en oppgang fra tidligere år – dette er positivt. 
Leveområdet til lirypa i statsallmenningen omfatter ca 175km² og bestanden er da beregnet til ca 4025 ryper. 
Det høstbare overskuddet (15 % av rypebestand) er beregnet til ca 603 ryper. 
 
Dog i virkelig gode år, sier forskningen at kvotene kan økes noe, slik at man kan gå opp til 30 % uttak. Dette 
har sammenheng med toppår, der det uansett kommer et bunnår etter slike toppår. Det er mye som tyder på 
at vi kan ha et toppår nå i 2018. En foreslår derfor å ta opp til vurdering et uttak på 20 % nå i 2018. I så fall vil 
en kunne øke uttaket til totalt 805 ryper.  
 
Oppsummert tilrår administrasjonen at en øker uttaket noe, da mye tyder på at dette er et toppår der dette er 
mulig. En forslår derfor uttak på 20 %, totalt 805 ryper. 
 
Tiltak for å begrense jaktuttak: 
Total fredning av rypa har vært et tiltak som har vært brukt i ulike år for å øke rypebestanden. Vi har valgt å 
ha sterke begrensninger i jaktuttak i år med svak produksjon. På samme måte som en kan øke uttaket i år 
hvor en faktisk har en god kyllingproduksjon og høy tetthet av ryper. 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 (to perioder på fem dager). 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. 
 
I tillegg til disse 2 periodene, er det en mulighet å ta en oppsummering etter 10 dagers jakt, og vurdere økt 
kortsalg (enten som dagskort/ukeskort eller sesongkort) når en vet hvor mange fugl som faktisk er felt. 
 
Tillatt kortsalg i 2018: 
Pr 25.08.2018 er det solgt 116 jaktkort til utenbygds jegere, derav 10 sesongkort.  

http://honsefugl.nina.no/
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For innenbygds i 2017 ble det løst 25 sesongkort, i tillegg kommer 19 dags/2-dagers og ukeskort. 
 
Rapporter fra tidligere år med gode forhold viser at det felles opp til ca 2 ryper i snitt pr jeger, vanligvis en del 
mindre. Dersom en da regner på dette gir dette følgende tall: 
141 sesong/5-dagers kort x 2 ryper = potensielt uttak på 282 ryper. 
I tillegg kommer dags/2 dagers kort for innenbygds. Her er det lite trolig med et snitt på 2 ryper pr jeger, men 
om en antar at dette kortsalget kan øke noe kan en beregne totalt 50 ryper i uttak på dette kortsalget.  
 
Samlet utgjør dette et potensielt uttak på 282 + 50 ryper = 332 ryper. En er fortsatt et godt stykke unna det 
beregnede «overskuddet» en kan ta ut. En foreslår derfor å øke kortsalget til utenbygds med totalt 60 kort, 
som fordeles på begge perioder. Dette gir et ytterligere uttak på potensielt 120 ryper, og en er da opp i et 
potensielt uttak på 452 ryper. Da det beregnede uttaket er satt til 805 ryper med 20 % (603 ryper med 15%)  
er en fortsatt langt unna å ta ut det maksimale, og det gir anledning til å kunne vurdere ytterligere uttak etter 
10 dagers jakt. 
 
Administrasjonen ber derfor om fullmakt sammen med fjellstyreleder, til å se på det faktiske uttak etter 10 
dagers jakt. Dersom en da fortsatt er langt unna det maksimale uttak på 805 ryper, vurderer en ytterligere 
kortsalg som eks. rypejakt etter fjellrype i perioden 25.9 – 05.10, og evt dagskort med redusert kvote etter 
05.10, dersom en fortsatt er langt unna maksimal kvote.  
 
I tillegg til å åpne for flere kort siden dette er et godt rypeår med et større høstbart overskudd, vurderer en å 
legge til rette for noe større kvoter for de som har sesongkort. En foreslår å øke noe fra 2017, slik at en har 
sesongkvote på 5 ryper på generell basis, men for de med sesongkort kan en vurdere å åpne for en økning 
på inntil 8 ryper. Dette kan øke den totale avskyting noe, men da det er et lite antall sesongkort vil dette neppe 
gi vesentlige utslag. Om man åpner for å forlenge jakten fra 5. oktober, vil en tildele alle nye kvoter: uansett 
maks 2 ryper pr dag, og sesongkvote på totalt 8.   
 
Naturmangfoldloven § 7: 
Lov om forvaltning av naturens mangfold omhandler i kapittel II alminnelige bestemmelser om bærekraftig 
bruk. I følge § 7 skal saken vurderes opp mot bestemmelsene i §§ 8-12.  Småviltbestanden har store naturlige 
svingninger. Vi vurderer forslag til uttak for årets jakt med bakgrunn i taksering av lirypebestanden. 
Kunnskapsgrunnlaget er så godt som det innen rimelige krav lar seg gjøre å framskaffe. Det legges opp til at 
uttaket ikke skal være større enn 20% av registrert lirypebestand. Uttaket vil i liten grad påvirke neste års 
hekkebestand. Vi anser uttaket som bærekraftig og at saken er tilstrekkelig vurdert i forhold til den kunnskapen 
vi har tilgjengelig (§8) og føre-var-prinsippet (§9) §§ 10-12 er også vurdert. Forslag til vedtak er ikke i konflikt 
med overnevnte forhold 
 
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 Vestre Slidre kommune og Vestre Slidre jeger- og fiskarlag 
til uttale.   
 
Vestre Slidre jeger-  og fiskarlag har gitt slik uttale:  

Et uttak på 20 % høres rimelig ok ut. 10 kort ekstra fra 2017 må vi rekne med .Vsjfl stiller seg bak 
forslaget til vestre slidre fjellstyre. Kvote er i balanse med antall ryper som kan skytes. 

Vestre Slidre kommune v/Terje Karlsen:  
Ingen merknader. 

 
Forslag til vedtak:  
Det gjennomføres rypejakt i Vestre Slidre statsallmenning i 2018 og fjellstyret legger vekt på at uttaket skal 
være bærekraftig. Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger for småviltjakta 
2017: 

 Jaktuttaket skal ikke være større enn ca. 20 % 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 (2×5 dager). 

 Etter perioden 15.9 – 24.9 oppsummeres faktisk uttak av fugl opp mot beregnet høstbart overskudd, og 
administrasjonen sammen med fjellstyreleder gis fullmakt til å vurdere mulighet for ytterligere kort-tildeling 
fra 05.10.2018. Uansett skal det ikke felles mer ryper enn beregnet 20 % høstbart overskudd. 

 Det er en rimelig fordeling mellom innen- og utenbygdsboende uten hund og det tildeles også kort til 
utenbygds med hund. 

 Sesongkvote på 5 ryper per jeger på generell basis  
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 Sesongkvote på 8 ryper pr jeger med sesongkort, . 

 Det er mulig å kjøpe treningskort for fuglehund, jaktkort på orrfugl med kartmessig avgrensing og harejakt. 
Disse kortene er tilgjengelige på www.inatur.no  

 Sesongkvote på 5 orrfugl per jeger i perioden 15.9 – 24.9 (2×5 dager). 

 Fritt kortsalg på orrfugl i perioden 15.10 -14.12 med sesongkvote på 10 orrfugl per jeger. 
 
 
Vedtak: 
Det gjennomføres rypejakt i Vestre Slidre statsallmenning i 2018 og fjellstyret legger vekt på at uttaket skal 
være bærekraftig. Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger for småviltjakta 
2017: 

 Jaktuttaket skal ikke være større enn ca. 20 % 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 (2×5 dager). 

 Etter perioden 15.9 – 24.9 oppsummeres faktisk uttak av fugl opp mot beregnet høstbart overskudd, og 
administrasjonen sammen med fjellstyreleder gis fullmakt til å vurdere mulighet for ytterligere kort-tildeling 
fra 05.10.2018. Uansett skal det ikke felles mer ryper enn beregnet 20 % høstbart overskudd. 

 Det er en rimelig fordeling mellom innen- og utenbygdsboende uten hund og det tildeles også kort til 
utenbygds med hund. 

 I perioden 15.9-24.9 gjelder følgende kvote: 
o 5 ryper pr. jeger på generell basis 
o 8 ryper pr. jeger for de med sesongkort 

 Det er mulig å kjøpe treningskort for fuglehund, jaktkort på orrfugl med kartmessig avgrensing og harejakt. 
Disse kortene er tilgjengelige på www.inatur.no  

 Kvote på 5 orrfugl pr. jeger i perioden 15.9 – 24.9 (2×5 dager). 

 Fritt kortsalg på orrfugl i perioden 15.10 -14.12 med kvote på 10 orrfugl per jeger. 
 
Vedtaket er enstemmig.   
 

Vedtaket kan påklages etter § 28 i forvaltningsloven. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes Vestre 
Slidre 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. 
 
Vestre Slidre fjellstyre den 31.8.18  
 
 
Harald Ranum  
sekretær  
 
Utskrift: Vestre Slidre jeger- og fiskarlag 
 Vestre Slidre kommune 

http://www.inatur.no/
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