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Styresak 12/2019 - fastsettelse av dagskvoter for rype og skogsfugl 
 

Epostsak utsendt 07.09.2019  

Sendt til: Knut Lilleberre, Kari-Anne Grandaunet Jensen, Olav Grande, Hanne Homstad, 

Erlend Lande Lilleberre og Grong fjellstyre. 

 

Bakgrunn: 

Overhalla fjellstyre har i møte 28.08.2019, sak 10/19 bestemt å følge Statskog og 

nærliggende fjellstyrer sine dagskvoter for jaktåret 2019. Overhalla og Grong fjellstyrer har 

felles jakt på Nordre Bangsjø statsallmenning og har felles forvaltning av allmenningen. Vi 

har ikke organiserte takseringer i våre områder, og bruker derfor dagskvotene til Statskog og 

nærliggende fjellstyrer.  

Statskog:  

- Bogn og Gilten: 2 ryper per dag. 1 skogsfugl per dag, brunfugl fredet. 

- Namdalseid: 2 ryper per dag. 1 skogsfugl per dag, brunfugl fredet. 

- Namsskogan/Grong/Røyrvik: 4 ryper per dag, herav maks 3 liryper. Etter 1 okt.: 2 ryper per 

dag. 1 skogsfugl per dag.  

- Snåsa, Nærøy/Høylandet: 4 ryper per dag. 1 skogsfugl per dag 

Snåsa fjellstyre: 

- 5 ryper per dag, 2 ryper etter 01.01.20. 2 skogsfugl per dag 

Lierne fjellstyre: 

- 6 ryper per dag. 4 skogsfugl per dag. 

Namsskogan fjellstyre: 

- 4 ryper per dag, maks 3 liryper. 2 ryper etter 01.10.19. 1 skogsfugl per dag. 

 

Statistikk for statsallmenningene i Overhalla  

Art/årstall 2015 2016 2017 2018 

Antall jaktkort 231 317 218 261 

Antall rapporter 135 184 180 203 

Lirype 158 224 286 242 

Fjellrype 28 34 29 35 

Orrfugl 18 44 37 71 

Storfugl 1 10 17 22 

 

Statsallmenningene i Overhalla har ca. 100 km2 høgfjell/rypeterreng. Dermed skytes det 

rundt 2-3 ryper per km2, noe som er forventet å være mellom 10-20 % av forventet årlig 

kyllingproduksjon. Dermed bør ikke jakta være til vesentlig fare for at rypebestanden skal 

reduseres. 

 

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

linjetakseringene til Statskog og nærliggende fjellstyrer. I tillegg legges det vekt på de lokale 

observasjonene i fjellet. Det gjøres enkelte private takseringer som vi blir informert om i 

tillegg til at vi snakker med folk som ferdes i fjellet. Egne observasjoner, spesielt rundt 

påsketider, er også med å gir kunnskap om hvor stor stamfuglbestanden er. 

Kyllingproduksjonen får vi best svar på når de første jegerne har jaktet noen dager. 

Begrensningene i jakta kan da justeres hvis det blir nødvendig. 

  

Ut fra «føre var-prinsippet» i Naturmangfoldloven §9 har det i mange år vært dagskvoter på 

ryper. Det er også oppfordret til å prøve å spare voksne fugler og samt å jakte smårovvilt. 

For skogsfugl har det de siste årene også blitt innført dagskvoter og det har blitt oppfordret 

til å spare brunfugl. 

 

Forslag til vedtak: 

Overhalla og Grong fjellstyrer har blitt enige om å sette følgende dagskvoter for småviltjakta 

2019: 

1. Det kan felles inntil 3 ryper (lirype og/eller fjellrype) per jeger per dag frem til 

23.12.2019. Etter jul er dagskvoten 1 rype. 

2. Det kan felles inntil 1 skogsfugl per jeger per dag. 

3. Det oppfordres til å spare orrhøne og røye. 

4. Det oppfordres også til å jakte smårovvilt. 

 

Vedtak:  

Overhalla og Grong fjellstyrer har blitt enige om å sette følgende dagskvoter for 

småviltjakta 2019: 

1. Det kan felles inntil 3 ryper (lirype og/eller fjellrype) per jeger per dag frem til 

23.12.2019. Etter jul er dagskvoten 1 rype. 

2. Det kan felles inntil 1 skogsfugl per jeger per dag. 

3. Det oppfordres til å spare orrhøne og røye. 

4. Det oppfordres også til å jakte smårovvilt. 

 

 

Vedtaket kan i flg. §28 i Forvaltningsloven påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og 

sendes Overhalla fjellstyre innen 3 uker fra kunngjøring av dette vedtak. Parter har rett til 

innsyn i sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19.  

 

 

 

For Overhalla fjellstyre 

 

 

Erlend Lande Lilleberre 

Daglig leder/fjelloppsyn 

 


