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Jaktkortsalg småvilt 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Ingen 

 

Bakgrunn: 

Jaktkortsalget har de siste årene økt gradvis. I Øyer statsallmenning selges en vesentlig del av 

jaktkortene uten begrensninger i antall, Dette gjelder jaktkort til utenbygdsboende uten hund. 

Over halvparten av disse kortene selges som døgnkort.  I tillegg selges det et begrenset antall 

jaktkort til utenbygdsboende med hund (ca. 50 kort for fuglejakt og 50 kort for harejakt) og 

fritt kortsalg til innenbygdsboende. Jaktkort til utenbygds med hund og innenbygds er i all 

hovedsak sesongkort. Som en ser av tabellen under har jakttrykket økt betydelig i løpet av 

relativt kort tid.  

  
Antall solgte kort Antall jaktdager  

utenbygds Innenbygds utenbygds Innenbygds 

2010 746 188 609 473 

2011 813 188 893 473 

2012 636 129 831 650 

2013 797 157 1223 591 

2014 858 172 1400 618 

2015 Fredning 

2016 642 144 1014 618 

2017 718 155 1128 713 

2018 981 194 2318 (foreløpig) 
Tabellen viser antall solgte jaktkort og antall rapporterte jaktdager fordelt mellom utenbygds og innenbygds i perioden 2010 - 

2018 

 

Rypebestanden i Øyer statsallmenning har blitt taksert siden 2004. Resultatet fra taksten 

brukes aktivt i forvaltningen, bl.a. til å fastsette dagskvoter. Bestanden har gått gradvis 

nedover, samtidig som jakttrykket har økt. 

 
Diagrammet viser utviklingen mellom rypebestanden og jakttrykket i perioden 2004 - 2018 
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Rypebestanden varierer naturlig fra år til år uavhengig om det jaktes eller ikke. Hvor stor 

påvirkning jakt har på en bestand vil også variere. Det forskningen viser er at en kan felle 

15% uten at bestanden reduseres som følge av jakt. 

Enkelte år overstiger fellinga 15% i Øyer statsallmenning. Det ser ut som at dette skjer i større 

grad på lave bestander enn høye bestander, noe som er uheldig. I 2017 lå uttaket på 20%. 

Tallene for 2018 er ikke klare enda, men det ser ut til at en vil få et akseptabelt uttak 

 

Vurdering: 

Det er mange faktorer som påvirker rypebestanden. Rypefjellet i Øyer statsallmenning blir 

stadig mindre med økt utbygging, et stort skiløypenett og generelt økt ferdsel både sommer og 

vinter. Dette vil på sikt få konsekvenser for den tradisjonelle bruken av fjellet, bl.a. i forhold 

til jakt. 

 

Kortsalget i Øyer statsallmenning øker gradvis og er antakelig for høyt enkelte år. Det selges 

et stort antall kort til utenbygdsboende uten hund, uten noe form for regulering av antallet. 

 

I dag styres uttaket gjennom dagskvoter. Da vet vi hvor mange ryper det kan felles hver dag, 

men vi vet ikke hvor mange jaktkort som selges før etter at jakta er avsluttet. For innenbygds 

er kortsalget noenlunde stabilt og en kan estimere et forventet uttak før jakt. For utenbygds 

uten hund er forventet kortsalg usikkert. I 2018 steg salget med 252 jaktkort (40% økning) 

sammenlignet med året før. En slik variasjon i kortsalget vanskeliggjør beregning av årlig 

uttak før jakt. Hadde en visst hvor mange jaktkort som skal selges, kunne en beregnet uttaket 

ut fra tidligere statistikk. 

 

For å tilpasse jakttrykket til bestanden, må antall jaktkort reguleres i samsvar med størrelsen 

på denne. Hvor mange kort som skal selges det enkelte år, bør derfor vurderes etter at tallene 

fra rypetakseringa foreligger. Målet må være å ikke overstige 15% uttak. 

 

I dag selges jaktkort gjennom Inatur og via kortblokker på utvalgte utsalgssteder i bygda. En 

vil foreslå å legge alle kort for utenbygds uten hund til salg på Inatur etter «førstemann til 

mølla» prinsippet. Videre foreslås det å regulere antall jaktkort hvert år ut ifra størrelsen på 

rypebestanden. Dette betyr at det ikke lenger blir mulig for utenbygdsboende å kjøpe kort 

lokalt. Fordelen med Inatur som salgskanal er at en enkelt kan regulere antall kort som skal 

selges og dermed jakttrykket. Videre vil dette lette administrasjonen av kortsalget, bl.a. i 

forhold til innsamling av jaktstatistikk. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Antall kort som selges til utenbygdsboende uten hund reguleres hvert år ut fra 

bestandsstørrelsen. Leder og daglig leder får fullmakt til å foreta nødvendige 

reguleringer. 

 

2. Alle kort til utenbygdsboende uten hund legges ut for salg gjennom Inatur etter 

«førstemann til mølla» prinsippet.  

 

3. Forslaget oversendes Øyer kommune til uttalelse, i samsvar med fjellovens § 23. 

Videre kunngjøres forslaget, og legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 


