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Sak 24/19. Opplegg for småviltjakta  -  dato for jaktstart, dagskvote, tal jaktkort 
 

Saksopplysning/vurdering 
Fjellstyret lempa i fjor (sak 8/18) litt på restriksjonane som i mange år har vore på 
rypejakta, ved at jaktstarten vart framskunda  med 6 dagar, frå 1. oktober  til 25. 
september, og dagskvoten dobla,  til 2 ryper per jeger. Bakgrunnen var utsiktene til eit 
godt rypeår i 2018, noko som viste seg å slå til. At snøen kom tidleg, gjorde at det ikkje 
vart så stor effekt av denne lempinga av reglane,  i form av felt fugl. Likevel vart både talet 
på felte ryper og fellinga per jeger/dag det høgste på mange år. I tillegg til dei nemnde 
endringane, vart det i det same vedtaket opna for jakt på hare ut februar månad. 
Rypejakta vart avslutta til jul. Det vart lagt ut til saman 90 jaktkort for Aurland 
statsllmenning  på Inatur, fordelt på dei ulike kategoriane (dagskort, 2-dagarskort , 
vekekort osb.).  I tillegg vart det selt nokre kort til innanbygdsbuande. Talet på kort som 
vart lagde ut vart først fastsett av fjellstyret i midten av august, etter at fjelloppsynet (og 
fjellstyremedlemar) gjennom sommaren hadde registrert rypeobservasjonar og  –kull. Eg 
vil føreslå at det vert gjort på same måten i år. 
 
Det er vanskeleg å spå noko om korleis rypeproduksjonen vert denne sommaren og 
hausten. Stamfuglbestanden i fjor haust var truleg den beste på mange år. Det ein ofte 
har sett tidlegare, er at etter eitt eller to gode år kjem det ein nedgang, avhengig av kva 
som skjer i smågnagarbestandane. Eg meiner likevel at det opplegget fjellstyret hadde i 
2018 når det gjeld tidspunkt for jaktstart, dagskvote og tal kort som vert selde er såpass 
restriktivt at faren for å overbeskatta bestanden er liten, sjølv om det skulle bli eit 
dårlegare produksjonsår for rype. 
 
Det har kome innspel til fjellstyret på e-post frå jegerar om at det ville ha vore ynskeleg 
med tidlegare jaktstart for å kunna jakta i periodar i september med betre ver- og 
føreforhold.  No når det er slutt på reinsjakta i sone 1 (Austfjelli) , vil det kunna lata seg 
gjera å ha rypejakt der samtidig med at det føregår reinsjakt i Vestfjelli, utan å koma i 
konflikt med denne. Ei slik sonedeling av småviltjakta er noko som fjellstyret kan vurdera.  
 
Framlegg til vedtak: 

 Jakttida for jakt på rype og hare i Aurland statsallmenning  for jaktåret 2019/20 
vert 25.9. – 23.12. Jakt på hare kan i tillegg føregå i tida 1.1. - 29.2. For andre 
artar, som rev, ramn, mår, røyskatt m.fl. gjeld jakttidene som er fastsette av 
staten.   

 Dagskvoten vert fastsett til 2 ryper per jeger (gjeld for kvar kalenderdato, kan 
ikkje flytta «ubrukt» kvote frå ein dag til neste, eller mellom jegerar).  

 Fjellstyret avgjer i august kor mange jaktkort av kvar kategori som skal leggjast ut 
for sal. 

 
Fjellstyrekontoret, den 29.5.19 
 
 
  Harald Skjerdal 

 


