
Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 – 2013 
 

Dalsbygda Jaktlag SA 
Arne Nyaas 



 65 år 
 Daglig leder/sekr. i Dalsbygda Jaktlag  
 Tidligere styreleder i jaktlaget 
 Lærer (9 år), journalist/redaktør/frilans (30 år) 
 Arbeidets Rett, Hamar Arbeiderblad, JEGER hund & våpen 

 Villreinrådet i Norge/Red. «Årboka Villreinen» (9 år) 
 www.villrein.no (Norsk Villreinsenter/Villreinrådet) 
 Jakt- og friluftsinteressert 
 Foto 

 

http://www.villrein.no/


Dalsbygda Jaktlag SA forvalter all jakt på 
vegne av grunneierne. Forvaltningsområdet 
er på 350 700 dekar (villrein, rype, elg, hjort, 
rådyr og bever). Rypejakta generer de største 
inntektene. Mange søker seg til Dalsbygda på 
jakt. 



 Stiftet i 1929 
 180 private grunneiere 
 350 700 dekar (jakt) 
 Rypejakt, villreinjakt, elgjakt, hjortejakt, rådyrjakt og beverjakt 
 I løpet av 83 driftsår – ikke ei krone utbetalt i privat utbytte 
 Årlige inntekter (brutto) på 1 til 2 mill. kroner 
 All inntekt går til fellestiltak: Veger, skole, barnehager, lag og foreninger 
 Pågående jordskiftesak (startet i 2013) 
 600 innbyggere (drøyt 2000 i Os kommune) 
 Store områder er vernet (nasjonalpark, landskapsvern og naturreservat) 
 Valgt som ett av 22 viktigste kulturlandskap i landbruket (2009 – Håkon Magnus) 

 Aktiv jordbruksbygd med setring 
 Mange pendler til Røros (22 km) og Tynset (44 km) 
 Kjente: Annar Ryen (5-mila i Lahti 1936) og Therese Johaug 

 



http://jaktlaget.dalsbygda.no 











1992 – 1995: Registrering på 2 områder, vår og høst 
 
1996 – 2000: Det landsomfattende lirypeprosjektet 
                          «Betydningen av jakt på lirypebestander» 
                          Karasjok, Meråker, Selbu, Holtålen og Dalsbygda 
                          NINA (Hans Chr. Pedersen), UiO (Leif Kastdalen) 
 
1997 – 2000: Dødsårsak hos lirypekyllinger 
                         Johan B. Steen 
 
2003 – 2004: SatNat-prosjektet 
                          Norsk Romsenter (Leif Kastdalen) 
                           Hensikt: Finne ut om observasjoner under jakt kan kombineres 
                                            med satelittdata (produsere habitatmodeller for ryper) 
 
2001 – 2013: Takseringer i egen regi 
                         5 telleområder (totalt 11 mil med tellelinjer) 
                          Årlige registreringer (produksjonstellinger) i først halvdel av aug. 
                          Grunnlaget for rypeforvaltningen i Dalsbygda 



1. Dagskvote på 4 ryper per jeger per dag (samtlige kortområder + innenbygds 
rypejegere). Områdekvoter på utleiefeltene (7 felt, kvoter på 150-200 til 50-70) 
2. Salg av jaktkort på Dalsbygda Handel fra og med 3. okt. og utover høsten (for inntil 5 
jaktdager). Ikke mulig å forhåndsbestille/reservere.  
3. Innen utgangen av september kommer styret i Dalsbygda Jaktlag til å vurdere om 
utleiefeltene skal åpnes for innenbygds rypejegere f.o.m. oktober og utover høsten. 
4. Vedtak 2. okt.: 5 av 7 utleiefelt åpnet for innenbygds jegere for resten av rypejakta. 
5. RAPPORTPLIKT FOR ALLE! 

Styrevedtak 14. aug. 2013: 



 3 kortfelt for utenbygds rypejegere (10. sept. – 2. okt.) 
 49 setrer/hytter som kan leies av interesserte jegere 
 2 egne felt for innenbygds rypejegere 
 7 utleiefelt (budrunde – 5 år) (Jakttid: 10. sept. – 30. sept.) 

 Salg av jaktkort på Dalsbygda Handel (3. okt. ……) 
 

 3 kortfelt: Søknadsfrist 20. febr./bet.frist: 20. aug. 
 Innenbygds: Alle som ønsker, får kjøpe jaktkort 
 Utleiefeltene: inntil 6 gevær pr. felt/områdekvoter 
 Brutto inntekt av rypejakta i 2013: Cirka 1 mill. 

 



Vestfeltet: 50 000 dekar – inntil 25 jegere Østfeltet: 50 000 dekar – inntil 25 jegere 



1. Ved bruk av gode fuglehunder telles cirka 40 
prosent av den reelle rypebestanden ved 
taksering, eksempelvis 100 ryper. 
2. Den jaktbare bestanden på telleområdet blir da: 
100:40x100= 250 ryper 
3. Dersom «telleområdet» utgjør 50 % av det 
jaktbare terrenget på utleiefeltet, settes antall 
ryper totalt til 250:50X100= 500 ryper 
4. Rypeforskningen de siste 20 årene (Hans 
Christian & Co) har vist at et «forsvarlig uttak i 
gode år» kan settes til 15 % av antall ryper totalt, i 
mindre gode år til 10 % eller lavere. 

Mastukåsa: Telleområdet (10.000 dekar), hele 
jaktområdet (15.000 dekar). Vedtatt områdekvote i 
2013: 150 til 200 ryper. 



Professor dr.med. 
Olbjørn Klepp er 
tildelt Kongens 
fortjenstmedalje i 
gull. Han er i dag 
(2010) overlege ved 
Kreftavdelingen, 
Helse Sunnmøre. 
 
NTNU, Tr.heim 

«… litt for mye 
cowboy i første 
halvdel av 80-
tallet..» 



Hei Arne Nyaas, og dere alle; 
Bare en kort oppsummering etter rypejakta i Mastukåsa, og oppdatering vedr fellingstall for Åslia 
(Mastukåsgjengen disponerer en av geværplassene der, og vi gikk der noen dager etter at 
kjernejegerne i Åslia hadde dradd fra jaktmarkene der..) 
  
Kortversjon: Skutt 73 ryper i Mastukåsa (414 i høsttakseringa) ved avslutningen 30/9-13. I Åslia skutt 
24 ryper (258 i høsttakseringa), samt en orrfuggel. Det ble ca. 40 jaktdager i Mastukåsa, og ca 30 i 
Åslia. 
 
Altså ganske lav felling i forhold til taksert, og reelt sett god rypebestand. Ved siden av moderat til lav 
treffprosent for mange av oss, ble rypene påfallende raskt etter jaktstart, svært sky. Moderat 
flokking, faktisk ble det slik at både enkelt-fuggel og små kull / små flokker trykket brukbart for hund, 
men stakk av på 80 - 100+ meters hold når væpna tobeinte kom opp mot standen. Dette er jo et 
modus vi har sett også i enkelte tidligere år, men sjelden så pass tidlig og så gjennomgående i 
september. 
  
Det var rikelig med ryper igjen også de siste dagene i september. Vi får håpe på en gunstig vinter, med 
puddersnø og streng kulde. Som vil være bra for ryper, skogsfuggel og smågnagere, og belastning 
for firbente predatorer og tarmparasitter hos rypene. Så er det bare å glede seg frem til neste års 
taksering og jakt.  Jeg kommer nok til å ta noen sveip i terrengene med hunder, men uten hagla 
gjennom senhøst og vinter, for å sjekke stamfuggel-status.. 
  
Beste hilsener 
  
Olbjørn 

Jaktresultat 2013: 

Taksert (Mastukåsa og Åslia):  672 ryper 

 Skutt (Mastukåsa og Åslia):      87 ryper 

 Beregnet jaktkvote (M og Å) : 250 til 350 ryper 

  

Snitt (årlig felling) Mastukåsa for årene   1982 – 

1989: 191 ryper (269 i 1983) 



Hva er det viktigste for en rypejeger/prøvedeltaker? 

















http://jaktlaget.dalsbygda.no 
Oppsummeringsdato: 15. sept. 

http://jaktlaget.dalsbygda.no/




 Grunneierne må ønske dette. 
 Nok interesserte til å gjøre jobben (dugnad). JFF 
 Skolering viktig (godkjenning som taksør, NJFF). 
 Hundene må være «sauerene» (aversjonsbevis). 
 Takseringslinjene legges på «tvers» av høydekotene. 
 Takseringene skjer i første halvdel av august. 
 Takseringsresultatet avgjørende for jaktvedtaket. 
 Kontinuitet, kontinuitet… 

 




