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Namsskogan: 23.08.19.          Møtedato: E-postsak 26.08.19. 

          Saknr: 17/19 

Saksbehandler: Sissel K Grongstad     Arkiv nr: 012.1/621.2 

 

SAK 17/19: Fastsetting av dagskvoter på hønsefugl 2019 

 

Saksdokumenter: 

Resultatnotat Hønsefuglportalen 21.08.2019 

Fangststatistikk (figur som viser gjennomsnittlig antall felte ryper pr jegerdag i regulert periode) 

 

Saksopplysninger:  

Namsskogan fjellstyre har siden 2006 foretatt linjetaksering av lirype med stående fuglehund. I 

like mange år har det vært fangstbegrensning/dagskvoter på rype på statsallmenningene.  

Siden 2015 har taksten bestått av 73 km med linjer, og fra samme år presenteres antall kyllinger 

pr pr (tidligere pr høne). Taksten foregår etter anbefaling fra NINA, som har ansvaret for 

"Hønsefuglportalen", der data legges inn og bearbeides.  

 

Årets linjetaksering foregikk i tidsrommet 10.-18. august 2019. 

 

Estimert rypetetthet og kyllingproduksjon fremgår av tabell 1. Det ble gjort 52 observasjoner på 

til sammen 272 fugler. Estimert tetthet av rype er 18,2 ryper pr km2.  

 

Produksjonen viser et gjennomsnitt på 3,9 kyllinger pr par, noe som er en nedgang fra fjoråret. 

 
Tabell 1: Estimat av tetthet og gjennomsnittlig kyllingproduksjon siden 2006. 

 
 

Det ble i 2018 skutt gjennomsnittlig 0,64 ryper pr jegerdag i regulert periode, det vil si fra 

jaktstart 10. september til 1. oktober. 

 

 

År Km 

taksert

Antall 

obs

Ryper 

totalt

Snitt ryper pr 

observasjon

Estimert 

tetthet 

(ryper/km2) 

Snitt antall 

kyllinger pr 

høne/par 

(f.o.m 2015)

2006 61 25 106 4,2 9 (5-15) 4,5

2007 57 46 188 4,1 30 (20-45) 5,2

2008 62 47 139 3,0 28 (17-46) 3,0

2009 63 27 133 4,9 16 (9-30) 6,6

2010 65 47 243 5,2 27 (20-36) 6,7

2011 64 59 320 5,4 26 (17-41) 7,0

2012 64 25 97 3,9 10 (7-14) 2,5

2013 65 28 118 4,2 12 (9-16) 3,8

2014 65 24 105 4,4 16,3 (7,2-37,2) 5,9

2015 73 19 71 3,7 5,5 (2,6-11,6) 2,5

2016 73 23 96 4,2 6,7 (3,2-14,3) 3,2

2017 72 30 129 4,3 8,6 (4,6-16,0) 3,0

2018 73 40 239 6,0 15,8 (8,4-29,6) 4,8

2019 71 52 272 5,2 18,2 (12,8-26,0) 3,9
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Etter Fjellovens § 23, 3.avsnitt kan fjellstyret ”……avgrense talet på vilt av ulike slag som nokon 

kan felle eller fange, ……” 

 

Under arbeidet med fastsetting av kvotene er det korrespondert resultat og kvoteforslag fra  

fjellstyrene i Røyrvik og Snåsa. 

 

Saksbehandlers vurderinger og begrunnelse:  

Resultatene av årets rypetaksering i Namsskogan er gledelig, og vi har nå dokumentert en bra 

oppgang i lirypebestanden flere år på rad. Estimert tetthet er 18,2 ryper pr km2, noe som er en 

økning på 15 % fra året ifjor. Variasjonen i tetthet er der fremdeles, og det er derfor ikke noe 

toppår slik det var i 2010-2011. En samlet vurdering av tallmaterialet sammen med lokal 

kunnskap tilsier at det i år er et noe over middels bra rypeår på statsallmenningene i 

Namsskogan. 

 

Høsting av viltbestander skal skje på en bærekraftig måte (jfr. naturmangfoldloven), og det er et 

krav at alle vedtak fjellstyret fatter skal vurderes i forhold til Naturmangfoldlovens miljørettslige 

prinsipper (§§ 8-12).  

 

Kunnskapsgrunnlaget (§8) ligger i fellingsstatistikken og den estimerte tettheten fra 

linjetakseringene. I tillegg legges det vekt på de lokale observasjonene i fjellet fra vinter og vår. 

Observasjonene gjelder både rypebestandene, men også status hos rovfuglbestandene, 

smågnagere m.m. Samlet sett mener vi kunnskapsgrunnlaget står godt i forhold til saken, og at 

dette vurderes som tilstrekkelig for å ta gode beslutninger. 

 

Det er siden 2006 innført begrensninger på uttak av ryper, primært ved innføring av dagskvoter 

(jfr naturmangfoldlovens § 9 om "føre-var-prinsippet"). Jegerne ser ut til å akseptere 

dagskvotene, og disse vil helt klart føre til et mindre totalt uttak. Diskusjonen vil hele tiden være 

hvor kvotene skal ligge i forhold til det som oppfattes som bærekraftig. 

 

Når det gjelder den samlede belastningen på økosystemet, og konsekvensen våre tiltak vil ha for 

naturmangfold med mere er det sett på to forhold, rype og rovfugl. Jakta foregår i en liten 

periode av året, og det er ikke kjent at jakt på rype har noen betydning i forhold til samlet 
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belasting i økosystemet. Ser vi på antall hekkelokaliteter og hekkesuksessen til for eksempel 

jaktfalk og kongeørn, så virker de å være svært stabile i området, selv om også de varierer 

naturlig mellom år. 

 

Jakt på rype er tradisjonelt en viktig del av småviltjakta, både for jegerne og rettighetshaverne. 

Forvaltningen er kompleks, og "alle" ønsker at hønsefuglbestandene var store og gode. 

Virkeligheten er at bestandene svinger og at det er mange faktorer som påvirker resultatet. Som 

rettighetshavere prøver vi å ta ansvar, både gjennom fangstbegrensninger og jakttrykk, og mener 

at den forvaltningen vi driver er forsvarlig ut ifra naturmangfoldlovens bestemmelser. 

 

Resultatene fra taksten i Namsskogan samsvarer godt med resultatene hos våre nabokommuner, 

der det er jevnt over bra tetthet av liryper i fjellene. 

 

For småviltjakta sesongen 2018-/19 ble det innført følgende begrensninger: 

 Det kan felles inntil 3 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 2 kan være lirype. 

 Det kan felles inntil 2 skogsfugl pr jeger pr dag, hvorav maksimalt 1 kan være 

brunfugl. 

 Fra 1. januar og ut jaktsesongen settes dagskvoten til 1 rype pr jeger pr dag. 

 

Ut ifra en samlet vurdering foreslår saksbehandler å øke kvoten på rype kommende høst, med en 

dagskvote på 4 ryper, hvorav maksimalt 3 kan være lirype. En økning i dagskvotene begrunnes 

med større tetthet av rype og for at dagskvotesystemet skal fungere på sikt er det viktig at jegerne 

ser at kvotene settes opp når bestanden øker, og motsatt når bestanden igjen minker. 

 

Antall jeger i terrengene i regulert periode vil ikke være så veldig forskjellig fra i fjor. Enkelte 

områder holdes fremdeles igjen for å unngå for hardt jaktpress. Vi kan imidlertid forvente økt 

besøk av jegere etter 1. oktober når kortsalget blir fritt. Et tiltak for å imøtekomme for hardt 

jaktpress på lirypa på senhøsten er å redusere kvotene fra og med 1. oktober. Samme kvote 

fortsetter da ut vinterjakta. Denne ordningen er det flere fjellstyrer som etter hvert har innført og 

den vil derfor begynne å bli godt kjent blant jegerne. Uttak av fugl etter 1. oktober er imidlertid 

avhengig av værforholdene. En varm og tørr høst utover i oktober og november vil gi jegerne 

bedre jaktdager enn vind og regn og tidlig snøfall. Dette vet man ikke på forhånd og 

innskjerpingene av kvotene vil derfor være et føre-var-tiltak for å sikre en best mulig 

stamfuglbestand fram mot neste hekkesesong. Samtidig kan vi opprettholde jakta på 

statsallmenningene for jegere som ønsker å bruke fjellet utover høsten og vinteren, noe som er 

viktig for å gi  en mulighet. 

 

Kunnskapsgrunnlaget når det gjelder skogsfugl er dårlig, og observasjoner av skogsfuglkull er 

færre enn i fjor. Det har vært en varm og tørr sensommer med lite bær og kullene kan ha oppsøkt 

andre biotoper enn i fjor, men saksbehandler vil på bakgrunn av den den kunnskapen man har 

foreslå å redusere kvoten tilbake til 1 skogsfugl pr jeger pr dag for kommende jaktår. 

 

Det har i mange år vært innført depositum på jaktkortene som tilbakebetales ved innlevering av 

jaktstatistikk. Dette tiltaket opprettholdes. 

 

Forslag til vedtak:  

Namsskogan fjellstyre innfører følgende reguleringer for småviltjakta sesongen 2019- /20: 

 Det kan felles inntil 4 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 3 kan være lirype. 

 Det kan felles 1 skogsfugl pr jeger pr dag.  

 Fra 1. oktober og ut jaktsesongen kan det felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag. 
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Behandling: Saken er sendt ut som e-postsak. Ingen andre forslag til vedtak. 

 

VEDTAK: 

Namsskogan fjellstyre innfører følgende reguleringer for småviltjakta sesongen 2019- /20: 

 Det kan felles inntil 4 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 3 kan være lirype. 

 Det kan felles 1 skogsfugl pr jeger pr dag.  

 Fra 1. oktober og ut jaktsesongen kan det felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag. 

 

Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Begrunnelse: 

Økt tetthet av lirype forsvarer en økning av dagskvotene. Forventning om økt jegerpress fra og 

med 1. oktober gjør at kvotene reduseres da, slik at man sikrer et best mulig stamfuglgrunnlag til 

neste år. 


