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Sakstittel:  Resultater av årets storvilt- og småviltjakt 

 

Saksbehandlers  

kommentar: Storvilt:  

Årets storviltjakt har vært effektiv og vellykket sett under ett.  

Pr. 31.10.2013 er det felt 97 elg av i alt 120 gitte fellingstillatelser, til sammen i 

Gausdal og Torpa fjellstyrer. Dette gir en fellingsprosent på 81 %, som er 

høyere enn hva det har vært de seneste 5 år i Gausdal og Torpa statsallmenning. 

 

For jaktfeltene Storlia og Lundseterlia i Torpa anses jakta som vellykket. 

Storlia har i år felt 3 av 4 tildelte dyr (gjenstår eldre okse på grunnkvote), og 

Lundseterlia har felt 4 av 4 tildelte dyr + 2 tilleggsdyr i kategorien kalv/ungdyr. 

 

Det ble i år gjennomført et ettersøk etter en påskutt okse ved ett av jaktfeltene. 

Ettersøket ble forskriftsmessig gjennomført, og dyret ble etter 2 dagers ettersøk 

friskmeldt. 

 

Fjelloppsynet opplevde at storviltjegerne har vært flinke og imøtekommende, 

informasjon om felte dyr har kommet samme dag/kveld, og jegerne har bistått 

ved veiing/kontrollering. 

 

Jaktleder ved begge jaktfeltene er blitt oppfordret til å sende inn Sett elg-

skjema til Gausdal fjellstyre (skal gjennomføres innen 5 dager etter endt jakt). 

 

Småvilt:  

Siden jakttiden på småvilt, samt tidsfrist for innsending av årets jaktstatistikk, 

ennå ikke er utgått er dessverre ikke tallmaterialet her komplett. 

 

Foreløpige innkomne rapporter (N=171) viser felling av til sammen 16 ryper, 2 

orrfugl og 2 harer. Disse tallene forventes endret etter innrapporteringsfrist 

31.12.2013. 

 

Bestanden av rype ser ut til å ha hatt en moderat oppgang fra fjoråret. 

Observasjoner og tilbakemeldinger fra jegere tegner et bilde på årets 

rypebestand som gjenspeiler resultatet fra rypetaksering i august. Mange jegere 

rapporterer om knapt å ha sett fugl, mens andre flekkvis har funnet meget bra 

med fugl.   
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Tall fra tidligere år vitner om en nokså laber svarprosent når det gjelder 

innlevering av jaktstatistikk. Det anbefales derfor å iverksette tiltak som kan 

øke denne svarprosenten for å bedre kunne observere og forvalte småviltet i 

Torpa statsallmenning.  

 

Et effektivt tiltak vil være å innføre en ordning med et depositum på 

jaktkortene for småvilt, som tilbakebetales til kunden når innrapportering er 

avgitt. Dette vil trolig øke svarprosenten betraktelig. Det foreslås å innføre et 

depositum ved kjøp av jaktkort på småvilt i Torpa statsallmenning, pålydende 

kr. 200,-. 

 

I møtet: Det var enighet i fjellstyret at innføring av et depositum ved kjøp av jaktkort på 

småvilt er en god ide som kan bidra til økt rapportering på jaktstatistikk. 

Eventuell innføring av dette tas opp på et senere møte. 

 

Vedtak:  Resultater av årets storvilt- og småviltjakt tas til orientering. 

 

 

 


