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SAKSOPPLYSNINGER  

 

Vedtak i sak 6/2017:  

Med hjemmel i fjellovas § 23. videreføres opplegget for rypejakta i perioden fra 20. 

september til 9.oktober 2012-2017. 

 

Periodekvote settes etter at taksering er gjennomført. 

 

Det vurderes om det kan åpnes for et begrenset salg av rypekort i perioden etter 10. oktober 

basert på takseringsresultatet. 

 

Administrasjon utreder et forslag til åpning for jakt på fjellrype senhøstes i et område.  

 

Taksering er utført med følgende resultat: 

 



 
 

Årets takseringsresultater er de beste på 10 år. Spesielt bra er det på Dalsida med en høy 

kyllingproduksjon. Samlet er det 25,7 ryper pr km2 og 5,6 kyllinger pr 2 voksne. Snittet for 

2007-2018 er 15/km2 og 4,6 kyllinger/ 2 voksne. 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

I fjelloven § 23, 3. ledd, går det fram at: Fjellstyret kan avgrense talet på vilt av ulike slag 

som nokon kan felle eller fange, og innskrenke tida, måten og området for jakta og fangsten 

 

I henhold til forskrift fastsatt av Statskog SF blir vedtak i slike typer saker gyldig en uke etter 

at det er kunngjort. Vedtaksforslaget må forhåndsvarsles en uke i forveien. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Årets resultat er oppløftende. Kvote siste år var 5 ryper pr jeger. Årets resultat med bra 

kyllingproduksjon tilsier at en kan ha en høyere kvote. Antall kort og jakttid har vært 

innskrenket siden 2012. Årlig uttak har vært lavt. Fra forskning er det anbefalt å ha et uttak på 

15 % eller mindre av taksert bestand på lirype for å holde bestanden stabil. Uttaket har de 

siste årene ligget på mellom ca. 3,2 % og 6,4 % for begge statsallmenningene under et. Godt 

innenfor det som er anbefalt. Antall ryper felt pr kort har ligget på 1,4-2,3 med kvote på 5. 

Økt tetthet øker sannsynligheten for økt felling, men det er lite trolig at uttaket vil bli doblet, 

men en bør videreføre kvoter. 

 

Lave bestander på 2000 tallet har ført til mye reguleringer av jaktutøvelsen på rype. I år med 

gode takseringsresultater bør en kunne åpne opp for mer jakt enn i normal år. I Lesja har vi 

siden 2012 hatt sterke reguleringer av rypejakta og det mener vi og har gitt resultater. Det er 

derfor viktig at vi ikke har et frislipp av kortsalget. Alternativene er å ha en utvidet jakttid fra 

10.10 til f.eks 1.11 eller selge et begrenset antall kort. Det er bra over det meste av Sør Norge, 

så det vil trolig ikke bli et voldsomt jakttrykk utover høsten. Pågangen vil og bli regulert av 

når snøen kommer. Normalt så er det et snøfall i fjellet sist i oktober. En del av jegerne uten 

hund vil trolig jakte fjellrype i tillegg. 

 

Siden det foreslås å forlenge jakttida på rype generelt er det ikke vurdert egne områder for 



jakt på fjellrype i 2018. 

 

Vedtaket bør vurderes etter naturmangfoldlovens § 8-12.  

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget anses som å være bra, med bakgrunn i årlige takseringer og 

innhenting av statistikk over år. 

§ 9: Det foreligger ikke en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 

§ 10: En begrenset jakt vil ikke føre til negativ påvirkning på økosystemet. Jakttrykket er godt 

regulert. 

§11 og § 12: vurderes som ikke relevante.  

 

Forslaget til vedtak forhåndsvarsles på hjemmesiden med en frist på til 10/9 for uttale. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Med hjemmel i fjellovens § 23. fastsettes følgende kvoter og jakttid for li- og fjellrype. 

 

Begrenset periode: 20.9-09.10 Periode kvote på 10 ryper/jeger 

Det skilles ikke på li- og fjellrype. 

 

Det åpnes for jakt på rype fra 10.10 til og med 31.10 med vanlig kortsalg med og uten hund. 

Kvote: 2 ryper/dag, Det skilles ikke på li- og fjellrype. 

 

 

Innenbygdsboende: Jakttid 20/9-31.10. Kvote 2/dag, Det skilles ikke på li- og fjellrype. 

 

 

Snarefangst: 1.1 – 28.2 Periodekvote 10 ryper/jeger, Det skilles ikke på li- og fjellrype. 

 

 

 

 


