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Njardarheim 

• De modellene som er i dag er siste nytt. 

• Vi forholder oss til nyeste forskning. 

• Frem tom 2011 har det i praksis ikke vært 
begrensninger på ukesjaktene. 

• Tidligere kvoter har ikke vært regulerende. 

• Med de modellene som er i dag, vil ikke jakta i 
dag være begrensende på rypebestanden! 

• Kvotene i dag oppfattes av mange som lave. 

 



• Strengt tatt… vi har ikke dårlige 
bestandsestimat i dag… 

• I år med dårligere produksjon vil kvotene bli 
lavere.. 

 Hva skjer da med jegerne.. 

• Vi merker i dag at jegerne synes jakta vår er 
dyr.. Skylder på lave kvoter – ”hver jeger kan 
ikke skyte ei rype pr dag en gang” 

 Nødvendig med holdningsendring? 



• Vi som utøvende forvaltere må stå oppreist 
når det blåser. 

• Rypejakt i dag er ikke kjøttjakt… 

• Selger like mye opplevelse som høsting. 

 



Vi vil at folk skal komme seg på jakt! 

• Statskog skal være en garantist for folk flest. 

• Jegerne vil ha færrest mulig begrensninger. 

• Vi skal ikke gjøre jakta unødvendig tungvinn! 

• Kvotejakt = ”storvilttankegang” har kommet 
for å bli. 

• Vi skal tilgodese romslige kvoter i de gode 
årene. 



• Optimalisere taksering – taksere mer. 

• Stimulere til målrettet forvaltning på 
naboteiger. 

• Tor: taksere de ”gode områdene”.. 

• Vite mer om fjellrypas ve og vel. 

• Optimalisere tilgang, høsting og uttak.  

• Målrettet småviltforvaltning kommet for å bli. 

 



Lære mer om andre kritiske faktorer 

• Kan vi gjøre grep mht andre faktorer? 

• For eksempel sauebeite – mer eller mindre? 

• Være dynamiske og åpne for at vi ikke vet alt. 



• Njardaheim har et ganske innarbeidet regime 
– vi har fortsatt en vei å gå i andre områder. 

• Kan jakttrykksregulering være en aktuell 
modell i for eksempel skogsfuglområder. 

• Være åpne for at vi kan bli utsatt for et 
hardere press fra eier og politikere. 

• Ønske om et breit fokus på småviltforvaltning. 


