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Lavt utbytte av småvilt på Finnmarkseiendommen  
Lite ryper, restriktive dagskvoter og andre begrensninger førte til lavt uttak av ryper på 

Finnmarkseiendommen jaktsesongen 2012-2013. Beskjedne fellingstall til tross, endte 

fangstrapporteringsandelen på rekordhøye 87 %. - Dette er meget gledelig.  Årets 

fangstrapporteringsandel er den høyeste noensinne i FeFo, og en økning på 6 % i forhold fjoråret, sier 

utmarksforvalter Even Borthen Nilsen i en kommentar. 

Det ble solgt 4652 småviltjaktkort for jaktsesongen 2012/2013, fordelt på 2563 bosatte i 

Finnmark og 2089 tilreisende jegere. Av de solgte jaktkortene var det 1997 dagskort, 1374 

kommunekort og 1281 fylkeskort.  

Av totalt 22 101 aktiverte jaktdager i småviltjaktsesongen 2012/2013, er 19 316 dager 

rapportert jaktet/ikke jaktet, noe som gir en fangstrapporteringsandel på 87 %. 

Basert på registrerte fangstrapporter ble det anslagsvis felt 6300 liryper, 3400 fjellryper og 70 

skogsfugl i løpet av sesongen 2012/2013. I snitt felte jegerne i Finnmark 0,45 liryper per 

jaktdag, noe som tilsier at dagskvoten på to liryper i seg selv ikke har begrenset uttaket i 

særlig grad.  

Tabell 1: Fangstrapportert småvilt og stipulert uttak av småvilt på Finnmarkseiendommen jaktsesongen 

2012/2013. 

Art 

Fangstrapportert 

småvilt 

Stipulert 

uttak 

  

 

Lirype  5449 6263 

Fjellrype 2972 3416 

Skogsfugl 62 71 

Hare 839 964 

Gås 112 128 

Rev 169 194 
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Aktivering av jaktkort viser at det i de fleste jaktfelt er god plass og lavt jakttrykk. Enkelte 

jaktfelt har høy tetthet av jegere de to første ukene i rypejakta, og får dermed ett høyt 

jakttrykk. På bakgrunn av lav tetthet av liryper og svært lav produksjon, ble det besluttet å 

innføre jakttrykksbegrensning ved oppnådd jakttrykk på 1 jaktdag per kvadratkilometer for 

tilreisende jegere sesongen 2012/2013. Av 134 jaktfelt, ble rypejakta forbeholdt bosatte i 

Finnmark i 10 jaktfelt som følge av denne reguleringen.  

Lave tettheter av lirype over hele Finnmark har gjort at FeFo i samarbeid med lokale 

brukerorganisasjoner har regulert jakta ved bruk av restriktive dagskvoter. Med lave tettheter 

av fugl har det vært et mål å begrense uttaket, slik at kommende års stamfuglbestander blir 

best mulig.  

 

Takseringen i 2012 viste en tetthet på 5 liryper per km2 og kyllingproduksjon på 1,8 kyllinger 

per høne. Ut fra takseringsresultat, egnet lirypeareal i Finnmark og stipulert fangst av lirype, lå 

høstingsraten for Finnmark som helhet på om lag 5 % sist jaktsesong. - Dette er på nivå med 

fjoråret, og godt innenfor anbefalinger fra forskningen om hvor stor andel som kan høstes. 

Dette er betryggende for årets hekkebestand av rype, avslutter Borthen Nilsen. 

 

 
Figur 3: Stipulerte fellingstall for li- og fjellrype på Finnmarkseiendommen (2000-2013). 

 

Taksering av hønsefugl på Finnmarkseiendommen gjennomføres i perioden 5.- 20. august, 

mens utsiktene for årets høstbestand av ryper og skogsfugl kunngjøres 1. september. 

Kortsalget for småviltjakt starter 1.august. 

Jakt på små rovvilt 

FeFo tilbyr fra 1. juli ett eget kort for jakt på små rovvilt. Jaktkortet er tilpasset jegere som ønsker å jakte på 

små rovvilt for en billig penge, uten nødvendigvis å jakte på annet småvilt.  Små rovvilt kortet er gyldig i 

perioden 15.juli t.o.m. 15. april.  

Små rovviltjaktkortet kan kjøpes på www.inatur.no for kr 80,-. 
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Sakselement og lenkehenvisning 

Mer informasjon om bl.a småviltjakt i Finnmark:   

 Småviltjakt i Finnmark:  http://www.fefo.no/no/jakt/Sider/Smavilt.aspx 

 Om FeFo: http://www.fefo.no/no/fefo/Sider/Default.aspx 

 Følg FeFo på : Søk  FeFo Finnmarkseiendommen   
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