
 

 
 

 

 Møtebok 

  de 1

  

 

   

 

 

 

 

 

Sakstittel:  Deltakelse i Hønsefuglportalen 

 

Saksbehandlers 

kommentar: Hønsefuglportalen er en ny nasjonal webportal for registrering og 

håndtering av data fra taksering av ryper og skogsfugl. Portalen er 

utarbeidet av NINA, med støtte fra Miljødirektoratet, FeFo, Statskog 

og Nordland fylkeskommune. Hønsefuglportalen ble opprettet i 2013. 

 Per dags dato er 20 fjellstyrer med i hønsefuglportalen, altså de fleste 

som tilbyr rypejakt. 

 

 Det betyr at analyse i forbindelse med rypetaksering, som tidligere 

utført av Høgskolen i Hedmark/Evenstad, utgår og ikke lenger er et 

alternativ for Torpa fjellstyre. 

 

 Det er en vesentlig kostnad knyttet til deltakelse i portalen, kr. 5000 i 

oppstartskostnad/første år og kr. 2500 påfølgende år. Dette er prisen 

som er fastsatt for hvert fjellstyre. 

 

 Situasjonen i Torpa statsallmenning er noe spesiell, siden store deler 

av vårt tellende rype-område befinner seg innenfor Fellesstrekningen, 

med Gausdal statsallmenning. Vi har tidligere hatt et felles område for 

rypetaksering på dette området.  

 

Fjelloppsynet i Torpa har vært i dialog med Gausdal fjellstyre, som 

deltar i hønsefuglportalen, om muligheten for å bidra til kostnadene i 

fellesskap knyttet til deltakelse i portalen. Torpa fjellstyres 

økonomiske bidrag bør være i henhold til vår størrelse av tellende 

rype-område/takseringsområde. 

 

I møtet:  Det ble understreket viktigheten av å kunne få ut data/takseringstall 

som gjelder for vårt område, selv om vi bidrar i fellesskap med 

Gausdal fjellstyre inn i hønsefuglportalen. 

 

Vedtak:  Torpa fjellstyre vedtar å bidra økonomisk til kostnadene knyttet til deltakelse i 

hønsefuglportalen i fellesskap med Gausdal fjellstyre. Kostnadene bør være i 

henhold til vår andel av det tellende arealet knyttet til rypejakt/-taksering. 

Videre er det en forutsetning at det er mulig å få data/takseringstall som gjelder 
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for området Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen. Fjelloppsynet i Torpa 

avtaler videre gjennomføring av dette i dialog med Gausdal fjellstyre.  

 

 

 


