Torpa den, 06.09.13
Fjellstyremedlemmer m/vara
Ark. 012.1
Innkalling til ekstraordinært fjellstyremøte onsdag 04.09.2013
Det innkalles til ekstraordinært fjellstyremøte i Torpa fjellstyre, onsdag 04.09.2013 kl. 15:30 i
Nordre Land kommunes lokaler. Møtet avholdes for å diskutere årets taksering av lirype og
evt. regulering av jakttrykk, fastsettelse av kvoter og antall kort m.m.

Saker i Torpa Fjellstyre:
Sak 33/13:
Sak 34/13:

Godkjenning av møteinnkalling
Taksering av lirype 2013. Regulering av jakttrykk, fastsettelse av kvoter.
Eventuelt

Vel møtt!
Kari Bjørkeli
Leder Torpa fjellstyre

Truls Vesterås
Fjelloppsyn/sekr. Torpa fjellstyre
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Saker i Torpa fjellstyre 04.09.2013:
Sak 33/13:

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 34/13:

Taksering av lirype 2013. Regulering av jakttrykk, fastsettelse av
kvoter.
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Saksbehandlers
kommentar:

Takseringsresultater 2013 og takstlinjer, Torpa/Gausdal.
SSB fellingsdata 2008-2012 Torpa/Gausdal
Utskrift av møtebok for Gausdal fjellstyre i møte 03.09.2013

Årlig taksering av lirypebestanden skal danne grunnlag for fjellstyrets
forvaltning av arten. Årets rypetaksering viser en oppgang
sammenlignet med fjoråret, noe som er positivt.
I Torpa statsallmenning utføres rypetaksering årlig via avstandsmetoden
”Distance Sampling”. I korte trekk går dette ut på at faste linjer følges
slavisk med GPS, og hver oppflukt av rype registreres med antall fugl
fordelt på kylling og voksen. For å få en god estimering av antall ryper
pr. km2 bør takseringen omfatte ca. 10 % av totale rypearealer. I Torpa
er det i perioden 4. -19. august 2013 taksert 24 linjer bestående av til
sammen 61,6 km.
Beregninger viser en rypetetthet i Torpa statsallmenning i 2013 på 6
ryper pr. km2 med en produksjon på 3,4 kylling/2 voksne, mot fjorårets
4 ryper pr. km2 og 2,4 kylling/2 voksne.
Med utgangspunkt i Torpa statsallmennings rypeterreng på 65 km2
(medberegnet Fellesstrekningen), gir dette en teoretisk bestand på 390
ryper før jakt.
Gausdal fjellstyre vedtok 03.09.2013 å innføre dagskvote på 1 rype pr.
jeger pr. dag i 2013, samt å begrense jakttid på rype til å gjelde fra 15.
september til og med 5. oktober.
Torpa fjellstyre bør derfor ta opp til vurdering evt. reguleringer i
jakttrykk og/eller begrensninger i form av fastsettelse av kvoter for
rypejakta i Torpa statsallmenning 2013.
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