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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.

Forslag til vedtak:

Denne saken legges frem uten forslag til innstilling

I møtet:

Det var enighet om at det er behov for regulerende tiltak til tross for oppgang i
lirypebestanden fra fjoråret.

Ulike reguleringer i form av innskrenking av jakttid, regulering av jakttrykk og
kvotefastsettelser (bag-limit) ble diskutert. Mange faktorer ble belyst, som
naturlige svingninger i småviltbestander, samt den selvregulerende effekten hos
små bestander. Forskningsresultater (Tomas Willebrand og Leif Kastdalen) viser
stor usikkerhet omkring effektiviteten av fredning og regulering av
jakttrykk/uttak. I motsetning viser andre undersøkelser at begrensning i uttaket
kan være fordelaktig for kommende års bestander (Hans C. Pedersen m.fl.).
Jakttid:
Jakttid på rype i Torpa statsallmenning for utenbygdsboende med/uten hund
anses som kortvarig (15. sept – 31. okt), og tilbakemeldinger og erfaringer viser
hvorledes jakttrykket avtar betraktelig i tiden etter regulert periode (15. sept – 5.
okt). Effektiviteten ved felling hos rypejegere i år med moderate/små bestander
er også svært selvregulerende, det er de senere år i Torpa statsallmenning skutt
ca. 1 rype per 5 jaktmanndag (tidligere fjelloppsyn pers. medd.).
Antallet innenbygdsboende jegere i Torpa statsallmenning i senere tid har vært
svært lavt, og det anses derfor ikke som nødvendig å legge begrensninger på
disse.
Fjellstyret var enige om at jakttiden på rype for utenbygdsboende med/uten hund
likevel bør innskrenkes med tanke på den moderate rypebestanden.
Da jaktkortene for regulert periode (15. sept – 5. okt) ble fordelt (totalt 30 stk –
10 per uke), fikk også søkerne mulighet til å kjøpe sesongkort. Fjellstyret mente
at de som allerede har kjøpt sesongkort (i underkant av 10 stk.) kan jakte rype
(med dagskvote) ut den vanlige perioden.
Det ble besluttet å innføre jakttid på rype for utenbygdsboende med/uten hund
(med unntak av de som har kjøpt sesongkort ved første tildeling 1. april) til
perioden fra 15. sept t.o.m. 15. okt.
Uttak:
Effektiviteten ved felling hos rypejegere i år med moderate/små bestander er
også svært selvregulerende, det er de senere år i Torpa statsallmenning skutt ca.
1 rype pr. 5 jaktmanndag (tidligere fjelloppsyn pers. medd.).
Indikasjoner og tilbakemeldinger fra årets rypetaksering tyder på spredte, men
nokså store kull, i forhold til fjoråret.
Fjellstyret var enige om at det bør innføres kvotebegrensning i jaktuttaket, denne
ble satt til 1 rype pr. jeger pr. dag eller 5 ryper pr. jeger pr. uke (NB! 5 ryper pr.
jeger pr. uke gjelder bare i regulert periode 15. sept – 5. okt).
Antall jaktkort:
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Fjellstyret anser det ikke som nødvendig å legge begrensninger på antallet
innenbygdsboende jegere i Torpa statsallmenning, da disse de senere år har vært
svært få.
Jaktkortene for regulert periode (15. sept – 5. okt) ble fordelt 1. april 2013, dette
dreier seg om totalt 30 kort.
Indikasjoner fra taksering om årets lirypebestand tilsier at jakttrykket og antallet
jaktkort bør reduseres i forhold til tidligere år, hvor det har vært fritt kortsalg
etter regulert periode.
Med bakgrunn i ønske om å redusere jakttrykket på lirype i Torpa
statsallmenning besluttet fjellstyret derfor å begrense antallet jaktkort for
utenbygsboende uten hund til 10 stk. pr. uke i regulert periode, 15. sept – 5. okt.
Videre besluttet fjellstyret å begrense kortsalget i perioden 5. okt – 15. okt til 5
døgnkort pr. dag. Disse kortene vil kun være tilgjengelig på nettstedet inatur.
Torpa fjellstyre mener disse reguleringene er i tråd med indikasjonene på årets
lirypebestand. Fjellstyret var enige om at det som et alternativ til rypejakt kan
åpnes for salg av treningskort for fuglehund f.o.m. 16. oktober.
Vedtak:

Med hjemmel i fjellovens § 23 vedtar Torpa fjellstyre følgende
begrensninger for småviltjakta 2013:
Kvotebegrensning/bag-limit: 1 rype pr. jeger pr. dag eller inntil 5 ryper pr.
jeger pr. uke (NB! 5 ryper pr. jeger pr. uke gjelder kun i regulert periode
15. sept – 5. okt).
Jakttid: Jakt på rype kun f.o.m. 15. september t.o.m. 15. oktober (med
unntak av de som allerede har kjøpt sesongkort, for disse gjelder jakt på
rype t.o.m. 31. oktober).
Tilgjengelige jaktkort for utenbygdsboende:
Regulert periode:
15. sept – 21. sept: utenbygdsboende med hund: 10 stk (solgt i april)
utenbygdsboende uten hund: 10 stk
22. sept – 28. sept: utenbygdsboende med hund: 10 stk (solgt i april)
utenbygdsboende uten hund: 10 stk
29. sept - 5. okt: utenbygdsboende med hund: 10 stk (solgt i april)
utenbygdsboende uten hund: 10 stk
Perioden 6. okt – 15. okt:
5 stk. døgnkort pr. dag
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Som et alternativ til rypejakt kan det åpnes opp for salg av treningskort for
fuglehund f.o.m. 16. oktober – t.o.m. 23. desember (kr. 100 for døgn – kr.
200 for sesong).
Øvrig småviltjakt, herunder jakt på storfugl, orrfugl og jerpe går som
normalt.
Det oppfordres til å vise måtehold i jaktutøvelsen og for øvrig til uttak av
smårovvilt.
Vurdering av vedtaket i forhold til lov om naturens mangfold av 2009:
Torpa fjellstyre mener at kravet til et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag (jfr.
§ 8) er oppfylt, med bakgrunn i årets lirypetaksering, fellingsstatistikk og
tidligere erfaringer. Videre mener fjellstyret at denne kunnskapen er
tilstrekkelig til å oppfylle kravet i § 9 om ”føre-var-prinsippet”, og at det
ikke foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet som følge av vedtaket. Torpa fjellstyre anser at ordlyden i
§ 10 om økosystemtilnærming i begrenset grad kommer til anvendelse i
denne saken, og vedtaket ikke medfører noe utover en relativt begrenset
samlet belastning. §§ 11 – 12 vurderes ikke som relevante i denne saken.
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