
INFO FRA VISTDAL GRUNNEIGARLAG  

Småviltjakta 2017/18 

Vi har lagt bak oss nok en varierende rypejaktsesong.  

Bestanden av lirype har vært svært dårlig i flere år, men i år viste den tegn til bedring. Det ble observert 

noen fine kull. Fjellrypene ser fortsatt ut til å klare seg veldig bra. Det er sett veldig mye fjellrype tidlig i 

jakta, men også senere utover sesongen. Antall felte ryper øker jevnt år for år. I år var det en markant 

økning i antall felte liryper, fra 12 til 28. Kortsalget og antall jegere i fjellet er relativt stabilt. 

 

 
 

De innsendte rapportene gir følgende resultat:  

 Liryper Fjellryper Ant 
jaktdager 

Ant pr dag 

Sone 1 12 44 66 0,85 

Sone 2 14 18 28 1,14 

Sone 3 2 4 13 0,46 

Totalt 28 66 107 0,88 

 

Det er totalt felt 94 ryper (iht rapporteringen) mot 85 i 16/17, 75 i 15/16, 68 i 14/15, 46 i 13/14  

og 32 i 12/13. 

Det er i tillegg felt 1 orrhane og 3 harer (2 på sone 1 og 1 på sone 3).   

 

Skuddpremie 

Det er betalt ut skuddpremie for 11 rever, 9 mår, 1 ravn og 29 kråker. 

 

Valg 2018 

Følgende personer sitter i styret det kommende året: 

Leder:   Ole Henrik Rindli  Styremedlem sone 2: Turid Hanset 

Styremedlem sone 1: Roy Lange    Styremedlem sone 3: Anders Inge Nerland 

Styremedlem sone 2: Kurt Johnny Bergset  Kasserer på 37. året: Per Lange 

 

Annet: 

- Grunneigarlaget vil også i år minne de yngre i bygda på at laget sponser jegerprøven til alle som 

ønsker å prøve seg som jegere. Småviltjakta er også gratis for alle under 18 år som bor i Vistdal. 

 

Vistdal grunneigarlag ønsker alle jegere velkommen tilbake neste sesong.  

 

Styret 

Jaktrapporteringsprosenten var i år på 79 %, en gledelig oppgang fra 67 % 

i fjor. Dette er fortsatt ikke godt nok, og jegere oppfordres igjen til å 

levere rapport umiddelbart etter avsluttet jakt.  

Jegere som ikke har levert jaktrapport må betale dobbel pris på jaktkortet 

neste sesong. 


