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Forord 
Denne forvaltningsplanen er i utgangspunktet utarbeidet for å bedre bestandssituasjonen for 
lirype. Underveis i planarbeidet har også annet småvilt blitt tatt inn og behandlet. Selv om 
planen er skrevet med henblikk på lirype, beskriver den likevel alle reguleringer og regler 
knyttet til småviltjakta på statsallmenningene i Lierne.   
 
Tord Åberg, Nils Vidar Bratlandsmo og Leo Lyngstad har vært sekretariat i planarbeidet. 
Arbeidsgruppa for prosjektet Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for 
næringsutvikling har bidratt med gode innspill i arbeidet. Pål F. Moa har bidratt med gode 
innspill under hele planleggingsprosessen. Lasse F. Eriksen og Erlend B. Nilsen har lest 
gjennom og kommentert manuskriptet. Takk til alle sammen! 
 
 
Lierne, den 12. desember 2017 
 
Tord Åberg 
Rådgiver/fjelloppsyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotograf forsidebilde: Leo Lyngstad. 
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1 Innledning 
Hvorfor lage en forvaltningsplan for ryper og småvilt Dette spørsmålet kan ha mange svar. 
Her nevnes tre viktige:  
 
For det første kan en forvaltningsplan være en god arena for fjellstyrets eget interne arbeid 
med bærekraftig forvaltningi av rype og småvilt. En forvaltningsplan kan bl.a. oppsummere 
kunnskapsgrunnlaget (hvor er vi?), definere mål (hvor vil vi?), foreslå tiltak (hvordan komme 
dit?) og evaluere (kom vi dit?).  
 
For det andre kan en forvaltningsplan sikre at fjellstyrene forvalter viltet bærekraftig og 
balanserer mange hensyn i sin forvaltning, slik storsamfunnet pålegger. I formålsparagrafen 
til Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning heter det:  
 
”Vilt og fisk skal forvaltes slik at hensynet til biologisk mangfold ivaretas. Innenfor denne rammen skal 
ressursen utvikles med sikte på å ivareta rettigheter etter fjelloven, fremme det lokale næringslivet og sikre 
allmennhetens adgang til jakt, fiske og friluftsliv”.  
 
 I naturmangfoldlovens § 16, Høsting av vilt og lakse- og innlandsfisk, står det bl.a.:  
 
”Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig 
overskudd”.  
 
Forvaltningsplanen kan med andre ord være et redskap for å redusere risikoen for 
overbeskatning av rypa og småviltet, noe som er særdeles viktig nå når rypa er plassert på 
rødlista under kategorien Nært truet. 
 
For det tredje kan en forvaltningsplan være et kommunikasjonsmedium utad, mellom 
fjellstyret og andre aktører, som for eksempel forskere, jegere, lokalt næringsliv, offentlig 
forvaltning, naturverninteresser osv.  
 
Denne forvaltningsplanen er utarbeidet med hovedfokus på lirype. Andre småviltarter nevnes 
i den grad fjellstyret har innført forvaltningstiltak for arten. Grunnen til at forvaltningsplanen 
fokuserer på lirype er at rypa nå er plassert på rødlista og krever spesiell oppfølging.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
	
	
																																																								
i	Bærekraftig forvaltning innebærer en helhetlig forvaltning der man tar hensyn til både 
økologi, økonomi og sosiale forhold. 
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2 Adaptiv forvaltning  
Fjellstyrene i Lierne forsøker å forvalte lirype og småvilt etter en forvaltningsmodell som 
benevnes Adaptiv viltforvaltning. Adaptiv viltforvaltning betyr at man tilpasser seg nye 
forhold og at forandring og endringer er den normale hverdagen. Konseptet er beskrevet av 
bl.a. Carlsson & Danell, 2006.1 Konseptet adaptiv forvaltning kan brukes på alle småviltarter. 
Likevel fokuserer kunnskapsgrunnlaget til denne forvaltningsplanen i all hovedsak på lirype. 
Dette fordi lirypa nå er plassert på rødlista, samtidig som jaktinteressen på lirype er stor.  
 
Rypeforvaltning er en meget komplisert øvelse hvor man må ta beslutninger med begrenset 
informasjon og dermed stor usikkerhet. Adaptiv rypeforvaltning tar hensyn til dette gjennom 
en repeterende, eksperimentell og lærende prosess i fem trinn:  
 

1. kunnskap om (ressurs)systemet (her lirype) 
2. sette mål  
3. tiltak  
4. systematisk observasjon  
5. evaluering av mål og tiltak 

 
I adaptiv forvaltning går disse trinnene i en evig sirkel og gjentas om og om igjen hvert år, jf. 
figur 1. 
 

 
 
Figur 1. Adaptiv rypeforvaltning. De fem boksene illustrerer de fem trinnene i forvaltningsprosessen med noen 
eksempler i hver boks. Eksemplene i boksene er ikke uttømmende, og her er det opp til forvaltningen (her: 
Fjellstyrene i Lierne) å velge relevante punkter for sin forvaltning. 
 

Kunnskap	om	systemet
• Rypas	bestandsdynamikk
• Høstingsmodeller
• Effekten	av	fangstbegrensninger
• Status	på	årets	rypebestand
• Takstmetoder
• Jaktas	økonomiske	betydning	

Mål
• Mål	for	jaktuttak	(15	%,	30	%)
• Mål	for	predatorkontroll
• Folkehelse	– Få	mange	ut	på	jakt	
• Økonomiske	mål	for	
rettighetshaver	og	lokalsamfunn

Tiltak
• Predatorkontroll	(jaktiLierne)
• Jaktbegrensninger	 (bag-limit)
• Salg	av	jaktkort	på	internett	–
øke	tilgjengeligheten
• Samarbeid	med	lokalt	næringsliv	
(kløyving,	private	hytter)

Systematisk	observasjon
• Taksering	av	rypebestanden
• Fangstrapportering	 fra	rypejakt	
og	predatorkontroll
• Smågnagerfangst
• Regnskapsføring

Evaluering
• Jaktresultat	målt	mot	fastsatt	
kvote	(15	%,	30	%)
• Analyse	av	trender	i	predator-
og	smågnagerbestander
• Økonomiske	analyser
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I boka Rypeforvaltning – Rypeforvaltningsprosjektet 2006– 2011 og veien videre gir 
forfatterne Pedersen & Storaas (Red.) på side 102 en god oppsummering av adaptiv 
rypeforvaltning:  
 
”Kunnskap for riktig jegerforvaltning er takseringer og rapportering av fangsten hvert år. Når man skaffer seg 
rype- og jaktinformasjon samt noterer ned hvordan jakta ble forvaltet i terrenget over mange år, vil forvalteren 
etter hvert kunne ta gode avgjørelser basert på kunnskap og erfaring.”2 
 
Den røde tråden i lirypeforvaltning er å ha kunnskap om rypenes bestandsdynamikk, dvs. 
bestandstettheten og bestandssvingninger. I tillegg bør forvalteren ha kunnskap om de 
faktorene som forandrer bestandstettheten.  
 
Man kan oppsummere forvaltning av lirype i en enkel matematisk formel3:  
 
Antall ryper i bestanden på tidspunkt 1 + antall fødte – antall døde + antall innvandret – 
antall utvandret = antall ryper i bestanden på tidspunkt 2 
 
Forkortet versjon: N1 + F + I – D – U = N2 
 
Eksempel på to tidspunkt kan for eksempel være 25. august 2017 (N1) og 25. august 2018 
(N2).  
 
Bestanden kan vokse mellom to tidspunkt selv om antall fødte er færre enn antall døde 
dersom innvandringen overstiger dette forholdet.  
 
Vi kan sette inn det arbeidet som blir utført i forbindelse med rypeforvaltningen i formelen 
(”forvaltningsarbeid” er satt i fet kursiv i parentes) for å illustrere hva vi gjør hvor og når:  
 
Antall ryper i bestanden på tidspunkt 1 (taksering) + antall fødte (taksering) + antall 
innvandret (ingen) – antall døde (jaktreguleringer og predatorkontroll) – antall utvandret 
(ingen) = antall ryper i bestanden på tidspunkt 2 (taksering) 
 
Formelen danner mal for underkapittelinndelingen til kapittel 3 nedenfor. 

3 Kunnskapsgrunnlaget om ressurssystemet lirype 
Dette kapittelet oppsummerer kort kunnskapsgrunnlaget som Fjellstyrene i Lierne legger til 
grunn i sin lirypeforvaltning. 

3.1 Bestandsøkologi hos lirype 
Bestandsøkologi er studien av endringer i størrelse og sammensetning av bestander (for 
eksempel lirypebestander), og de biologiske og miljømessige faktorene som styrer disse 
endringer.  
 
Et generelt trekk ved bestandsdynamikken hos lirype er at lirypebestanden har store naturlige 
svingninger. Disse svingningene drives i stor grad av predatorer4. Men også andre faktorer er 
med og styrer bestandsendringene. Eksempler på slike faktorer er tilgang til revir, mattilgang, 
klima, sjukdom og kanskje kosmisk stråling osv. Ofte er det 3–4 år mellom bestandstoppene, 
men intervaller på opptil 10 år er ikke uvanlig lenger nord. Rypebestandssvingninger 
samvarierer vanligvis med smågnagerbestandssvingninger, siden smågnagerne da vil fungere 



	 6	

som en alternativ byttedyrkilde for generalistpredatorene. Smågnagerår er ofte gode rypeår, 
men året etter blir gjerne svært dårlige rypeår.5 

3.1.1 Rypetettheten i statsallmenningene i Lierne 
Bestandsstørrelse på et gitt tidspunkt i et jaktområde er et produkt av tettheten (ryper/km2) 
multiplisert med areal egnet lirypehabitat (km2). Tettheten (ryper/km2) kan man finne ved å 
taksere rypebestanden i august, og egnet lirypehabitat kan man finne ved å studere 
vegetasjonskart. 
Fjellstyrene i Lierne takserer lirypebestanden rutinemessig hvert år i august. Det takseres etter 
distance-metoden, og den praktiske jobben i felt utføres av frivillige hundefolk med stående 
fuglehunder. Takstresultatene blir analysert av Hønsefuglportalen.6  
Det er lagt ut til sammen 76 takstlinjer med en totallengde på 280 km i statsallmenningene i 
Lierne. Linjene er lagt ut i samarbeid med Lars Rød-Eriksen ved Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) og Pål F. Moa ved Nord universitet. Kart over takstlinjene ligger 
vedlagt. Figur 2 viser takstresultatene de siste ti årene. 
 

 
Figur	2.	Estimert	tetthet	(antall	liryper/km2)	og	produksjon	(antall	kyllinger/høne)	av	lirype	i	
statsallmenningene	i	Lierne	i	august	de	siste	ti	årene.			
 
Egnet lirypehabitat i statsallmenningene i Lierne er beregnet av Nord universitetet v/Pål F. 
Moa. Statsallmenningene i Lierne er delt inn i egnede jaktfelt som betraktes som 
behandlingsenheter med egne delbestander av lirype. Tabell 1. viser estimert egnet 
lirypehabitat i hvert jaktfelt.  
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Tabell 1. Estimert egnet lirypehabitat og totalareal i statsallmenningene i Lierne,  
fordelt på jaktfelt og totalt for statsallmenningene (Pål F. Moa/Nord universitet). 
 
 
Jaktfelt* 

Egnet 
lirypehabitat 

(km2) 

 
Totalareal 

(km2) 
Lifjellet og Kviltjønna 184 235 
Muru 148 256 
Langlia-Finnhuslia 149 199 
Arvaslia-Tjønndalen 122 200 
Blåfjellet 199 250 
Guslia-Fossdalen 190 241 
Statsallmenningene totalt 978 1 362 
*I tillegg til denne inndelingen av lirypejakta, er tre områder definert som jaktfelt for jakt på skogsfugl og hare, 
jf. jaktfeltinndelingen i Rutiner for tildeling av jaktkort i regulert periode (vedlegg 7.3). 
 

3.1.2 Kyllingproduksjon 
Lirypa legger omkring 10 egg hvert år4. Dette er i motsetning til mange rovfugler som kan 
variere hekkeadferd og antall egg etter smågnagersyklusene. Kyllingproduksjonen om våren 
hos lirypa er således i stor grad avhengig av størrelsen på hekkebestanden om våren. 
Taksering i august gir gode estimater på kyllingstatusen (kyllinger/høne) av sommerens 
produksjon, i forkant av jakta. Dvs. estimater på antall kyllinger som er produsert om våren 
og som har overlevd til august. Figur 2. viser kyllingproduksjonen i statsallmenningene i 
Lierne de siste ti årene. 

3.1.3 Dødelighet og overlevelse 
I de fleste naturlige bestander dør voksne liryper i hovedsak av to årsaker:  Predasjon og jakt. 
Det innbyrdes forholdet mellom disse to dødsårsakene kan grovt skisseres i en ligning:  
 
Dødelighet = predasjon + jakt  
 
Imidlertid kan forholdet mellom additiv og kompensatorisk dødelighet komplisere dette 
forholdet. Ligningen indikerer likevel at dødeligheten kan forbli sånn noen lunde konstant 
hvis en av dødsårsakene reduseres og den andre økes.  
 
Predasjon og predatorkontroll 
Forskning har vist at de naturlige svingningene i rypebestandene drives i all hovedsak av 
predasjon4. Dette ble tydelig under reveskabben på 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet 
da småviltbestandene økte i takt med at reveskabben reduserte rødrevbestanden.2 

Småviltbestandene minket så igjen igjen da reveskabben gikk tilbake. Kameraovervåking av 
hønsefuglreir har vist at småpredatorer står for en stor andel av eggdødeligheten hos 
hønsefugl.7  Videre har forskningsforsøk vist at intensiv predatorkontroll kan øke tilveksten i 
småviltbestandene.8  Ofte er det mattilgangen som begrenser bestandene av småpredatorer. 
Innsamling av slakteavfall fra elgjakta kan derfor være et egnet tiltak for å begrense rødrevens 
produktivitet.9 10 
 
I Lierne er det iverksatt et stort prosjekt JaktiLierne.no som har til formål å utvikle metoder 
og systemer for å redusere bestandene av jaktbare småpredatorer i Lierne og derigjennom 
redusere disse artenes predasjon på lirypa i kommunen.11  
 
Jakt og jegerforvaltning 
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Tidligere ble ikke jakt antatt å ha stor betydning for rypebestanden, men forskning i flere land 
de siste årene viser at jakt er en av faktorene som kan regulere rypebestanden. I dag mener 
forskere generelt at det bare bør høstes av en andel av viltbestandene21. De fleste forskerne er 
i dag enige om at et uttak over 30 % av høstbestand av lirype vil med stor sannsynlighet 
kunne redusere neste års bestand.  
 
Norsk forskning på jaktdødelighet hos lirype rype viser at et uttak på 15 % og mindre ikke 
spiller noen stor rolle for neste års rypebestand, men at et uttak på 30 % kan spille en rolle. 
Videre er det vist at vi må ha 2,5 kyllinger pr. kull i september for å holde et konstant antall 
voksenfugl neste høst, uten jakt.2, 4 Etter kyllingmodellen må vi ha mer enn 2,5 kyllinger pr. 
kull i september for å ha et høstingsverdig overskudd. Figur 3. sammenligner de foreslåtte 
”høstingsmodellene” for lirype. 
 
Lasse F. Eriksen fant i sin masteroppgave at rypejegere var relativt mer effektive når 
rypetettheten var lav og at de felte en større andel av rypebestanden ved lave tettheter. 
Funnene indikerer at det er behov for definere terskelverdier for når bestandene er så lave at 
det bør settes inn ekstraordinære forvaltningstiltak.12  
 
Svenskene hevder på sin side ut fra sine erfaringer i Sverige at et uttak under 30 % av 
høstbestanden trolig er bærekraftig på lang sikt.13 De har videre funnet at 3 jegerdager/km2 
tidlig på høsten (månedsskifte august/september) i de svenske fjellene tilsvarer et uttak på 
under 30 % uavhengig av størrelsen på høstbestanden. Her har derimot norsk forskning vist at 
sammenhengen mellom jakttrykk (timer jaktet/ km2) og prosentandel jaktuttak av 
høstbestanden varierer stort mellom ulike typer rypeterreng.14 Det betyr at den svenske 
modellen med 3 jegerdager/km2 ikke uten videre kan overføres til andre områder. 
 

 
Figur	3.	Nivåer	for	maks	jaktuttak	ved	bruk	av	15	%-modellen	og	30	%-uttak	og	kyllingmodellen,	i	relasjon	
til	estimert	total	lirypebestand	for	alle	statsallmenningene	i	Lierne	samlet	for	perioden	2006–2017.	
 
Når på høsten rypa skytes har også stor betydning. Forskning viser at hos rypa er den 
naturlige dødeligheten størst om sommeren og tidlig på høsten, og at dødeligheten avtar fra 
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november. Det meste av den naturlige dødeligheten er overstått på førjulsvinteren og vært få 
ryper dør på etterjulsvinteren. Dette betyr at ei skutt rype tidlig på høsten betyr mindre for 
neste års bestand enn ei rype skutt sent på høsten og etter jul. Dette betyr at jaktkvotene 
fastsatt i september må korrigeres ved uttak på et seinere tidspunkt i jaktsesongen. Brøseth 
m.fl. har studert dette i to rypebestander i Norge, en på Smøla og en i Meråker. Ved å utsette 
jakta i september til etter jul måtte man redusere jaktkvoten med 30 % i Meråker og hele 55 % 
på Smøla for at jaktuttaket skulle ha samme effekt på neste års bestand.15  
 
Samtidig viser undersøkelser at jakteffektiviteten (antall ryper skutt per time) går ned fra 
oktober og utover høsten og vinteren. Det kan i praksis bety at et jegerdagsverk sent på høsten 
og om vinteren ikke trenger bety mer enn jakt tidlig i sesongen.4  
 
Fjellstyrene i Liernes foreløpige sammenfatning av forskningsresultatene om 
høstingsmodeller, er at jaktuttaket i svært dårlige rypeår bør ligge under 10 % av taksert 
høstbestand, mens i normale til gode rypeår bør jaktuttaket kunne økses til omkring 20–30 %. 
Videre bør størsteparten av jaktuttaket (antall ryper) skje tidlig i jaktsesongen (september). 

3.1.4 Inn- og utvandring av liryper 
Effekten av inn-og utvandring avhenger bl.a. av forvaltningsområdets størrelse. I svært små 
områder har man kanskje ikke egne hekkende ryper, bare ryper som flyr inn og ut av området. 
Øker man forvaltningsområdet til for eksempel å gjelde hele Skandinavia, har man svært liten 
eller ingen inn- og utvandring, og all bestandsvariasjon over tid avhenger av 
kyllingproduksjon og dødelighet. Forvaltningsområdets form og arrondering og avstand til 
naboterreng, samt forekomst av naturlige barrierer mellom terrengene, så som skogområder 
og snaufjellstrekninger, vil også ha stor betydning for inn- og utvandring til og fra 
forvaltningsområdet. 
 
Forskning viser at rypas gjennomsnittlige årlige hjemmeområde (aktivitetsområde) er ca. 1-2 
km2.13 Det er anslått at et område på 30-50 km2 muligens forvalter opptil 80 % ”egne” ryper16, 
men at forvaltningsområdet kanskje bør være opptil flere hundre km2 om man skal være mer 
sikker på å høste effekten av egne tiltak og reguleringer. Størrelsen på egnet lirypehabitat i 
statsallmenningene i Lierne er beregnet til 978 km2 (Nord universitet v/Pål F. Moa). 
Gjennomsnittlig størrelse på jaktfeltene i statsallmenningene i Lierne er 220 km2 totalareal og 
160 km2 egnet lirypehabitat. Dette bør være stort nok til at Fjellstyrene i Lierne har valgt å 
bruke jaktfeltene som forvaltningsenheter i sin lirypeforvaltning. 
 
Imidlertid er det slik at hvis man forutsetter at innvandring og utvandring av liryper til og fra 
et område i løpet av en tidsperiode er like store og oppveier hverandre, vil ikke migrasjon 
spille noen stor rolle i den praktiske rypeforvaltningen.  
 

3.2 Økonomiske og administrative utfordringer  

3.2.1 Samfunnsøkonomiske ringvirkninger  
Trøndelag Forskning og Utvikling utførte i 2013 på oppdrag fra Lierne utvikling AS en 
undersøkelse av de samfunnsøkonomiske ringvirkningene av jakt og fiske i Lierne 
kommune17.  I Rapportens kap. 5.2 konkluderes det:  
 
”Dagens omfang av jakt/fiske ser ut til å tilføre Lierne verdier på 15 mill. kr. inkl. verdien av elgkjøtt, foredling 
og de tilhørende besøkende sitt lokale forbruk. Dette gir grunnlag for 21-22 sysselsatte/arbeidsplasser og et 
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folketall på 38-43 personer. Innlandsfiske, storviltjakt og småviltjakt gir alle netto inntektsvirkninger i Lierne 
som tilsvarer om lag 3 ganger salget av jakt- og fiskekort.” 
 

3.2.2 Utfordringer for Fjellstyrene i Lierne 
Det finnes en del undersøkelser på hvor godt rypejaktterreng er økonomisk utnyttet i Norge. 
Norskog fant i en undersøkelse i 2011 at omsetning på rype- og skogsfugljakt i Norge varierer 
fra 0,03 kr pr. da til 1,51 kr pr. da, og at gjennomsnittlig omsetning på selve jakta var 0,47 
kr/da.18 Andersen (2002) fant at gjennomsnittlig omsetning på småviltjakta i Oppland i 
2000/01 var 0,40 kr pr. da.19  
I 2015 var inntektene fra salget av jaktkort for småvilt i statsallmenningene i Lierne ca. 0,65 
kr pr. da.  
 
Det er flere forhold som gjør at utnyttelsesgraden i statsallmenningene i Lierne er lav. For det 
første ligger store deler av statsallmenningen langt unna bilveg og er vanskelig tilgjengelig for 
folk flest. For det andre må fjellstyrene forholde seg til reglene om maksimalpriser for 
jaktkort i Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning.20 Disse reglene 
begrenser fjellstyrenes muligheter til å justere prisene i forhold til etterspørselen 
(etterspørselen etter jaktkort er langt større enn tilbudet).  
 
Den store økonomiske utfordringen for fjellstyrene er at jaktadministrasjonen og 
viltforvaltningen i stor grad må finansieres av jaktkortsalget. Hvis fjellstyret må stenge jakta 
helt i de dårlige rypeårene, vil dette gi fjellstyret økonomiske utfordringer. For selv om det er 
lite ryper, må fjellstyrene utføre administrasjonsarbeidet som normalt. Fjellstyrene kan ikke 
slutte å taksere ryper eller slutte å svare på søknader fra jegere fordi det er lite fugl i fjellet. 
Dvs. at i dårlige rypeår er administrasjonskostnadene like store som i gode år, men inntektene 
svikter, og det kan gi røde tall. 
 
Fjellstyrene i Lierne har i tillegg noen administrative utfordringer. Administrasjon av 
rypejakta på statsallmenningene utføres med hjemmel i Fjelloven og Forskrift om jakt, felling, 
fangst og fiske i statsallmenning, og saksbehandlingen skal skje etter reglene i 
Forvaltningsloven. Lovverket regulerer bl.a. hvilke korttyper som skal tilbys, tidsfrister for 
saksbehandling, maksimalpriser på småviltjakt, m.m. Dette regelverket setter klare rammer 
for hvordan rypejakta på statsallmenningene kan administreres, og begrenser fjellstyrenes 
innovasjon- og utviklingsevne når det gjelder å tilpasse administrasjonssystemene iht. nye 
krav i forvaltningen. 
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4 Mål og tiltak 
 
Visjon:  
Fjellstyrene i Lierne vil forvalte lirype og småvilt til det beste for rettighetshaverne i 
statsallmenningene i Lierne. 
 
Fjellstyrene i Lierne vil forvalte lirype og småvilt på en bærekraftig og adaptiv måte gjennom: 
1. sette mål, 2. gjennomføre tiltak, 3. notere hvilke tiltak som er gjennomført, 4. registrere 
resultater og 5. evaluere om målene er nådd. Hvis målene ikke blir nådd, må forvaltningen 
justeres. 
 
Definisjoner:  
Mål:   Ønsket framtidig tilstand. 
Indikator:  Gir signal om tilstand eller endring i tilstand og måler utviklingen. 
Tiltak:   Aktivitet som iverksettes for å oppnå ett eller flere mål. 
 

4.1 Mål: Bærekraftig høsting  
 
Delmål 1 
Snu den langsiktige negative trenden i bestandsutviklingen hos lirype i statsallmenningene i 
Lierne (figur 2.). 
 
Delmål 2 
 Jaktuttaket av liryper bør ved 

• svært dårlige rypeår (< 5 liryper/ km2) ikke overstige 10 % av taksert høstbestand 
• dårlige rypeår (5–10 liryper/ km2) ikke overstige 15 % av taksert høstbestand 
• middels gode rypeår (10–15 liryper/ km2) ikke overstige 20 % av taksert høstbestand 
• gode rypeår (> 15 liryper/ km2) ikke overstige 30 % av taksert høstbestand. 

 
Delmål 3 
Minst 80 % av jaktuttaket av lirype bør skje i september. Begrunnelsen for dette målet er at ei 
rype sent i sesongen betyr mer for neste års bestand enn ei rype tidlig i jaktsesongen. Dette 
forklares ved at den naturlige dødeligheten til lirypa er størst tidlig på høsten og avtar utover 
høsten og vinteren. Sagt på en annen måte: ei rype som har overlevd til februar har større 
sannsynlighet for å overleve til hekking enn ei rype i september. Ryper etter jul betyr dermed 
mer for neste års bestand enn ei rype i september. 
 
Indikatorer: Taksert høstbestand, statistikk over jaktresultater, smågnagersvingninger. 
 
Tiltak: 

1. Videreføre de to rypefredningsområdene Bjørkvasshatten med 65 km2 egnet 
lirypeterreng og Fossdalen med 31 km2 egnet lirypeterreng, totalt 96 km2 egnet 
lirypeterreng (se vedlagt kart). Fredningsområdene utgjør ca. 10 % av det egnede 
lirypearealet i statsallmenningene i Lierne. Formålet med rypefredningsområdene er å 
redusere det totale jaktuttaket i statsallmenningene i Lierne. Dette er en billig form for 
jaktregulering som krever lite/ingen administrasjon. Jakt på øvrige småviltarter og 
smårovvilt er tillatt i rypefredningsområdene. 
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2. Videreføre regulert periode for utenbygdsboende i perioden 10.9–1.10. iht. vedlagte 

rutiner for tildeling av jaktkort i regulert perioden. 
 

3. Begrense antall jaktkort som selges i perioden 2.10–31.10. Fjellstyret fastsetter antall 
tilgjengelige kort for salg for hvert jaktfelt for denne perioden i slutten av august hvert 
år, etter at resultatene fra høsttakseringene er kjent. Jaktkort i perioden 2.10–31.10 
selges på inatur.no etter ”førstemann til mølla”-prinsippet. Når jaktkortene er utsolgt, 
stenges jaktkortsalget i det aktuelle jaktfeltet. Kortsalget for denne perioden åpner 5.9 
kl. 9.00 hvert år.  

 
4. Begrense antall jaktkort som kan selges i perioden 1.11–28.2. Fjellstyret fastsetter 

antall tilgjengelige kort for salg for hvert jaktfelt for denne perioden i slutten av august 
hvert år etter at resultatene fra høsttakseringene er kjent. Antallet justeres eventuelt i 
slutten av oktober hvis den løpende jaktrapporteringen tilsier at det er behov for det. 
Jaktkort i perioden 1.11–28.2 selges på inatur.no etter ”førstemann til mølla”-
prinsippet. Når jaktkortene er utsolgt, stenges jaktkortsalget i det aktuelle jaktfeltet. 
Kortsalget for denne perioden åpner 1.11 hvert år. 

 
5. Videreføre bag limit. Bag limit fastsettes skjønnsmessig i slutten av august når 

resultatene fra høsttakseringene foreligger. Bag limit bør variere med 
bestandstettheten etter følgende veileder:  

a. < 15 ryper/km2: 1–3 ryper/jeger/dag 
b. 15–20 ryper/km2: 3–5 ryper/jeger/dag 
c. > 20 ryper/km2: 3–8 ryper/jeger/dag 
d. Fjellstyret kan justere bag limiten senere i jaktsesongen hvis den løpende 

jaktrapporteringen tilsier at det er behov for det. 
 

6. Ved rypetetthet under 10 liryper pr. km2 bør det innføres sesongkvoter (bag-limit) for 
sesongkort.  
 

7. Snarefangst. Sesongkvoter (bag-limit) for snarefangst fastsettes av fjellstyret i slutten 
av august etter at takstresultatene er kjent, og justeres eventuelt i slutten av oktober når 
den løpende jaktrapporteringen tilsier at det er behov for det. 

 
8. Andre småviltarter: Bag limit for andre småviltarter, som f.eks. skogsfugl og fjellrype, 

fastsettes skjønnsmessig i slutten av august samtidig med fastsetting av bag limit for 
lirype. Fjellstyret kan justere bag limitene senere i jaktsesongen hvis den løpende 
jaktrapporteringen tilsier at det er behov for det. 
 

4.2 Mål: Videreføre snarefangst som en kulturarv i Lierne 
 
Indikatorer: Fangststatistikk snarefangst, legitimitet hos bygdefolket. 
 
Tiltak: 

1. Flytte noe av jaktkvoten i september til etter jul. Jaktkvotene som flyttes fra september 
til etter jul skal reduseres med 30 % for å ta hensyn til at ryper etter jul betyr mer for 
neste års bestand enn ryper tidlig i jaktsesongen. Det betyr at ei jaktkvote på 10 liryper 
i september som flyttes til etter jul reduseres med 30 % til 7 liryper. 
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4.3 Mål: Redusere predasjon på hønsefugl og hare 
 
Indikatorer: Jaktuttak av rev og mår, innsamlet slakteavfall fra elgjakta og bestandstakst av 
rødrev. 
 
Tiltak: 

 
1. Delta som en av hovedaktørene i prosjektet jaktilierne.no. Jakt i Lierne er en 

storsatsning for Fjellstyrene i Lierne. Se www.jaktilierne.no for mål og tiltak. Her 
nevnes to viktige: 

a. Redusere bestandene av jaktbare småpredatorer i Lierne, og derigjennom 
redusere disse artenes predasjon på lirypa i kommunen. 

b. Samle inn slakteavfall fra elgjakta for å redusere mattilgangen til 
småpredatorene, og derigjennom øke den naturlige dødeligheten og redusere 
reproduksjonsratene til disse artene. 
 

2. Påskjønne jegere som i løpet av det siste jaktåret har registrert felt smårovvilt hos jakt 
i Lierne ved å gi jegere en større bag limit og snarefangere en større sesongkvote. 
Påskjønnelsen fastsettes av fjellstyrene i Lierne samtidig som bag limit og 
sesongkvoter fastsettes og eventuelt justeres.  

 

4.4 Mål: Bevare rype som viktig faktor for biologisk mangfold 
 
Indikator: Informasjon fra miljøforvaltningen om hekkestatus hos jaktfalk og kongeørn. 
 
Tiltak: 

1. Variere jaktuttaket av hønsefugler i takt med bestandssvingningene. 
 

4.5 Mål: Motvirke rypejaktas forstyrelse på reindrifta 
 
Indikator: Legitimitet hos reindrifta 
 
Tiltak: 

1. Middagsfjellet i Sørli er et viktig vinterbeiteområde for Luru reinbeitedistrikt og 
Fjellstyrene i Lierne viderefører forbudet mot småviltjakt med hund i perioden første 
januar–siste februar. Småviltjakt uten hund og snarefangst kan fortsette som før. Se 
forbudsområdets beliggenhet i vedlagt kart. 
 

2. Varsle Luru reinbeitedistrikt når fjellstyret gir grunneiers tillatelse til fuglehundprøver 
på Lifjellet. 
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4.6 Mål: Motvirke de økonomiske effektene av dårlige rypeår 
 
Indikator: Regnskap. 
 
Tiltak: 

1. Bygge opp en øremerket økonomisk buffer som sikrer at fjellkassen tåler inntektsfall i 
dårlige rypeår. 

 
2. Arbeide politisk for å øke refusjonsposten i statsbudsjettet. 

 
3. Markedsføre alternative produkter i dårlige rypeår, som for eksempel hundetreing, 

harejakt, smårroviltjakt osv. 
 

4. Bidra med ressurser i ny jegerundersøkelse i regi av NINA. 
 

4.7 Mål: Fremme allmennhetens tilgang til småviltjakt og jaktas bidrag til 
folkehelse 
 
Indikator: Tilgjengelighet. 
 
Tiltak: 

1. Videreføre jaktkortsalg på inatur.no. Inatur.no er åpent døgnet rundt i sju dager i uken 
og tilgjengelig over alt der det er internettdekning. Dette gjør jaktkortene lett 
tilgjengelige for alle. 
 

2. Videreføre digitalt søknadsskjema for småviltjakt i regulert periode på 
www.fjellstyreneilierne.no. Www.fjellstyreneilierne.no er åpent døgnet rundt i sju 
dager i uken og tilgjengelig over alt der det er internettdekning. 

 
3. Påse at det er en rimelig fordeling mellom utenbygdsboende og innenbygdsboende 

jegere (40/60). 
 

4. Videreføre snarefangst for innebygdsboende som en del av kulturarven i Lierne og 
som en viktig turaktivitet for innbyggerne. 

 

4.8 Mål: Fremme småviltjaktas økonomiske ringvirkninger i lokalsamfunnet 
 
Indikator: Økonomiske ringvirkninger  
 
Tiltak: 

1. Markedsføre private tilleggsprodukter til jaktkort, som for eksempel overnatting, 
kløyving, matvarehandel, osv.  

 
2. Videreføre at reiselivsbedrifter er en egen gruppe i tildelingsrutinene for regulert 

periode. 
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4.9 Mål: Samarbeid med forskning og høgskoler 
 
Indikator: Legitimitet 
 
Tiltak: 

1. Samarbeide med Nord universitetet og NINA om høsttaksering av lirype. 
 
2. Bidra på ulike måter i forskningsprosjekter innen småvilt i Lierne. 

 
3. Samarbeide med høgskoler og universitet om bachelor- og masteroppgaver med 

relevante problemstillinger for Fjellstyrene i Lierne. 

5 Systematisk observasjon og evaluering 
 
Fjellstyrene i Lierne vil evaluere denne forvaltningsplanen løpende og gjennomføre følgende 
tiltak: 
 

1. gjennomføre distance-taksering i august hvert år i samarbeid med Hønsefuglportalen 
og frivillige jegere/hundefolk 
 

2. gjennomføre kurs for taksører hvert 4. år 
 

3. samle inn fangstrapporter fortløpende gjennom hele jakta fra alle småviltjegere i 
statsallmenningene i Lierne 

 
4. Utvikle en metode for å registrere jegernes sett-rype under jakt 

 
5. evaluere jaktuttaket av liryper pr. 1. oktober, 1. november, 1. januar og 1. mars hvert 

år 
 

6. årlig og systematisk notere hvordan jakta blir forvaltet i terrenget de enkelte år 
 

7. bidra ved snøsporregistreringer av smårovdyr i regi av jaktilierne.no  
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7 Vedlegg  
7.1 Jaktregler for statsallmenningene i Sørli 
 
1. Alle som skal utøve jakt og fangst på statsallmenningene i Sørli plikter å sette seg inn i og 

følge de lover og bestemmelser som gjelder dette, og å kjenne grensene og forvisse seg 
om at hun/han har lovlig adgang til å utøve sin jakt og fangst.  

2. Det er forbudt å jakte rype i rypefredningsområdene: 
a. Bjørkvasshatten 
b. Fossdalsfjellet 

3. Det er forbudt å jakte småvilt med hund i hundeforbudsområdet Middagsfjellet (forbudet 
gjelder kun for jakt med hund i perioden 01. desember–28. februar – av hensyn til 
reindrifta. Jakt uten hund er tillatt). 

4. Jaktkort er kun gyldig sammen med betalt jegeravgiftskort, med unntak av 14- og 15-
åringer under opplæring. Kortet er strengt personlig og kan ikke overdras til andre. 

5. Jaktkort skal alltid medbringes under jakt og innehaveren plikter å vise det fram når dette 
blir krevd av fjelloppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret. 

6. Fjellstyret kan av bestandsmessige hensyn innføre jakt- og fangstbegrensninger før og 
under jakta. Dette medfører ikke refusjon av innbetalt jaktavgift. 

7. Jegeren plikter å opptre hensynsfullt og varsomt. Jakt og fangst skal utøves på en slik 
måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for 
mennesker eller beite- og husdyr.  

8. Tomhylser skal tas vare på og ikke kastes i terrenget. 
 
II. Småvilt 
1. Med jaktbart småvilt forstås i denne sammenheng følgende arter: lirype, fjellrype, orrfugl, 

storfugl, jerpe, hare og ender. 
2. For perioden 10. september–1. oktober er det innført regulert kortsalg for 

utenbygdsboende. Kortsalg skjer da etter søknad og trekning. Søknadsfrist er 1. april. 
Nærmere regler for regulert periode av småviltjakta er fastsatt i egne tildelingsrutiner.  

3. Jakt med hund er tillatt, men ikke med mer enn en hund pr. jeger. 
 

III. Rovvilt 
1. Jaktkortet gjelder for fellefangst og jakt på smårovvilt: mårhund, grevling, mår, mink, 

røyskatt, rødrev, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike. Jakt på disse artene i perioden 1. 
april–9. september krever eget rovviltkort. 

2. Jakt og fangst av smårovvilt kan skje når jegeren fyller ett eller flere av følgende vilkår: 
a) har gyldig rovviltkort for statsallmenning 
b) har gyldig jaktkort for småvilt/bever/rådyr 
c) deltar på elgjakt i statsallmenningen 

3. Der hvor fastsatt myndighet har vedtatt kvote og jakttid på jakt/felling av bjørn, ulv, jerv 
og gaupe, kan jegere som fyller ett eller flere av vilkårene i pkt. 2 drive slik jakt på 
statsallmenningene. 

4. Ved utplassering av bås for fangst av gaupe, jerv, grevling, mårhund eller rødrev skal 
fjellstyret ha melding før båsen utplasseres. 
 

IV. Diverse bestemmelser 
1. Brudd på disse reglene blir straffet etter fjellovens bestemmelser om ikke forholdet går 

inn under strengere straffebestemmelser. 
2. Reglene for jakt og fangst trer i kraft fra 1. april 2011 og gjelder inntil videre. 
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7.2 Jaktregler for statsallmenningene i Nordli 
 
 

1. Alle som skal utøve jakt og fangst på statsallmenningene i Nordli plikter å sette seg 
inn i og følge de lover og bestemmelser som gjelder dette, og å kjenne grensene og 
forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve sin jakt og fangst. 

2. Jaktkort er kun gyldig sammen med betalt jegeravgiftskort, med unntak av 14- og 15-
åringer under opplæring. Kortet er strengt personlig og kan ikke overdras til andre. 

3. Jaktkort skal alltid medbringes under jakt og innehaveren plikter å vise det fram når 
dette blir krevd av fjelloppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret. 

4. Fjellstyret kan av bestandsmessige hensyn innføre jakt- og fangstbegrensninger før og 
under jakta. Dette medfører ikke refusjon av innbetalt jaktavgift 

5. Jegeren plikter å opptre hensynsfullt og varsomt. Jakt og fangst skal utøves på en slik 
måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for 
mennesker eller beite- og husdyr.  

6. Tomhylser skal tas vare på og ikke kastes i terrenget. 
 
II. Småvilt 

1. Med jaktbart småvilt forstås i denne sammenheng følgende arter: lirype, fjellrype, 
orrfugl, storfugl, jerpe, hare og ender. 

2. For perioden 10. september–1. oktober er det innført regulert kortsalg for 
utenbygdsboende. Kortsalg skjer da etter søknad og trekking. Søknadsfrist er 1. april. 
Nærmere regler for regulert periode av småviltjakta er fastsatt i egne tildelingsrutiner.  

3. Jakt med hund er tillatt, men ikke med mer enn en hund pr. jeger. 
4. Snarefangst av ryper er tillatt for innenbygdsboende etter viltlovens bestemmelser.  
 
 

III. Rovvilt 
1. Jaktkortet gjelder for fellefangst og jakt på smårovvilt: mårhund, grevling, mår, mink, 

røyskatt, rødrev, kråke, ravn, skjære og nøtteskrik. Jakt på disse artene i perioden 1. 
april–9. september krever eget rovviltkort. 

2. Jakt og fangst av smårovvilt kan skje når jegeren fyller ett eller flere av følgende 
vilkår: 

a. har gyldig rovviltkort for statsallmenning 
b. har gyldig jaktkort for småvilt/bever/rådyr 
c. deltar på elgjakt i statsallmenningen 

3. Der hvor fastsatt myndighet har vedtatt kvote og jakttid på jakt/felling av bjørn, ulv, 
jerv og gaupe, kan jegere som fyller ett eller flere av vilkårene i pkt. 2 drive slik jakt 
på statsallmenningene. 

4. Ved utplassering av bås for fangst av gaupe, jerv, grevling, mårhund eller rødrev skal 
fjellstyret ha melding før båsen utplasseres. 

 
IV. Diverse bestemmelser 

1. Brudd på disse reglene blir straffet etter fjellovens bestemmelser om ikke forholdet går 
inn under strengere straffebestemmelser. 

2. Reglene for jakt og fangst trer i kraft fra 1. april 2011 og gjelder inntil videre. 
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7.3 Rutiner for tildeling av jaktkort for småvilt i regulert periode 10.9–1.10. 
 

 Statsallmenningene i Sørli og Nordli 
 

1. Fjellstyrene i Nordli og Sørli tildeler jaktkort for utenbygds jegere i regulert 
periode etter søknad. Søknad leveres på elektronisk søknadsskjema på fjellstyrene 
i Liernes hjemmesider: https://fjellstyreneilierne.no/  
Søknadsfrist er 1. april.  
 

2. Jaktkortene utstedes for en særskilt jaktperiode og et særskilt jaktfelt som 2-års 
kontrakter. Dersom kortet ikke betales/benyttes det første året, mistes tilbud om 
jaktkort i år 2.  

 
3. Regulert periode inndeles i følgende jaktperioder: 

1. 10. september –14. september 
2. 15. september – 19. september 
3. 20. september – 24. september 
4. 25. september – 29. september 

 
4. Statsallmenningene i Lierne er delt inn i jaktfelt med følgende jaktkortkvoter i 

regulert periode: 
 

Jaktfelt Allmenningsbygd Antall periodekort 
Muru Nordli  70 kort  
Muru, hare og skogsfugl Nordli 35 kort 
Sandøldal-Almdal Nordli  90 kort 
Kviltjønna Nordli  15 kort 
Fossdalen-Lakavatnet Sørli  80 kort 
Blåfjellet Sørli  80 kort 
Tjønndalen-Arvaslia Sørli  65 kort  
Nyborg, hare og skogsfugl Sørli 20 kort 
Langlia-Finnhuslia Sørli 90 kort 
Undingslia, hare og skogsfugl Sørli 12 kort 

 
  Antall sesongkort knyttet til regulert periode: 

• Statsallmenningene i Sørli: 20 kort 
• Statsallmenningene i Nordli: 20 kort 

 
Antall jaktkort for innenbygds blir regulert hvis andelen innenbygdskort 
overstiger 60 % av det totale jaktkortsalget (den såkalte 60/40-regelen). 

 
5. Jaktkort, hare og skogsfugl gjelder kun jakt etter hare, skogsfugl og smårovvilt 

under barskoggrensa. 
 

6. Jegere med og uten hund betraktes likt.  
 

7. Jaktlagene inndeles i jegergrupper, og fjellstyrene fastsetter en samlet kvote 
jaktkort til de ulike jegergruppene innenfor følgende rammer: 

a. Jaktlag som benytter lokale reiselivsaktører (ca. 40%) 
b. Jaktlag med lokal tilknytning til allmenningsbygda (ca. 25%) 

- Jaktlag med hytte i allmenningsbygda 
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- Innbyggere i Lierne  
- Andre 

c. Jaktlag med fri innkvartering (ca. 35%) 
 

8. Tildeling av jaktkort skjer ved trekning i midten av mai. Det trekkes fortløpende ut 
jaktlag til kvotene i de enkelte jegergruppene, periodene og jaktfeltene er fylt. 
Jegere som får tilbud om jakt blir kontaktet av fjellstyret på telefon, sms eller e-
post. Jegere som ikke får tilbud om jakt i første runde blir plassert på reserveliste 
og vil bli kontaktet ved supplerende tildeling.  
 

9. Jaktkortene blir utsendt til jeger på e-post, etter at jaktlaget har betalt alle fakturaer 
knyttet til jakta. 
 

10. Oppdaterte jaktregler, fangstbegrensninger (f.eks. bag-limit) og kart over 
jaktfeltgrenser kunngjøres på fjellstyrene i Liernes hjemmesider og på facebook i 
starten av september hvert år. Jeger plikter å besøke fjellstyrets hjemmesider og 
oppdatere seg på aktuelle jaktregler og jaktfeltgrenser før han/hun starter jakta. 
Jeger plikter også å ha oppdaterte jaktregler og informasjon om jaktfeltrenser 
tilgjengelig under jakt. 

 
11. All kontakt vedrørende innkvartering skjer mellom jaktlag og tilbyder av 

innkvartering. Fjellstyrene forutsetter at jaktlag som får tildelt jaktkort med 
utgangspunkt i kvotene i de enkelte jegergruppene, faktisk benytter den type 
innkvartering de bli tildelt. 

 
12. Generelle vilkår: 

a. Fjellstyrene kan både før og i sesongen vedta å innføre innskrenkninger i 
jakttid og antall småvilt som kan felles. Slike innskrenkninger gir ikke rett til 
refusjon av betalt jaktavgift. 

b. Fremvist legeattest gir rett til refusjon av betalt jaktavgift i regulert periode, 
men avgift for sesongkort refunderes ikke etter at jakta har begynt. 
Legeattesten er personlig og gir ikke rett til refusjon av jaktavgift for hele 
laget. 

c. Fjellstyret vil enkelte år vurdere pålegge et depositum på kr 250,– pr. jaktkort, 
som refunderes mot innlevert fellingsrapport innen fastsatt frist. 

d. Se jaktregler for statsallmenningene i Lierne for ytterligere informasjon om 
retningslinjer og betingelser omkring småviltjakta. 
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7.4 Kart over jaktfeltene 
 

 
 
NB! Sanddøldal-Almdal jaktfelt blir i noen tilfeller benevnt som Lifjellet jaktfelt. 
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7.5 Kart over takseringslinjene 
 

 


