Informasjon om småviltjakt i Fron statsalmenning 2019.
Det er generelt lite fugl og lav produksjon i år, Takseringene i Børkdalen viste 13,8 liryper pr.
km2 og produksjon på 2 kylinger pr kull i snitt.
Begrensning blir på 1 rype pr dag på dagskort og max 5 ryper samlet for lirype og fjellrype
for 5 dagerskort og sesongkort.
Det henstilles til jegere om å ikke påskyte enkelt fugl/ flokker under 3.

Alt jaktkortsalget skjer på Inatur.no, bortsett fra harejakt i begrenset periode som skjer etter
søknad til fjellstyrekontoret innen 1.april.
Dato for salgsstart på inatur,no vil kunne variere fra år til år. Følg med på Inatur.no
Det er ikke lengre innsamling av vingeprøver da det er ryperegistreringer med hund i august.
Det er fangstrapportering og det bes derfor om at rapportering gjøres snarest etter jaktslutt på
inatur.no, alternativt sendes fjellstyret.
Det kan innføres kvoter og eventuelt regulering av kortsalget ved behov.
Fangst, herunder snarefangst er kun tillatt for innenbygdsboende.
Jakttid for sesongen 16/17 etter rype og hare er spesifisert under. For annet småvilt følges gjeldende
jakttidsforskrifter fra DN.
INNENBYGDS
Innenbygdsboende = Bosatte i Nord-eller Sør-Fron kommuner. Fritt kortsalg for innenbygds på
småviltjakt. Jaktkortet for innenbygds gjelder hele Fron statsalmening.
Rypejakt uten hund varer f.o.m.15.09. t.o.m.23.12.
Rypejakt med hund f.o.m.15.09 . t.o.m.23.12.
Harejakt med hund for innenbygds er tillatt f.o.m.06.10. t.o.m.15.11.
---------------------------------------UTENBYGDS
Utenbygdsboende = Ikke bosatt i Nord-eller Sør-Fron kommuner.
Begrenset kortsalg på alle typer kort. Det selges bare 5 dagers periodekort 15-19 sept, 20-24 sept
og 25-29 sept. Fra 30.09 selges det dagskort, begrenset antall pr. dag. Det er også et begrenset
kortsalg på sesongkort uten hund.
Rypejakt uten hund varer f.o.m.15.09. t.o.m.23.12.
Rypejakt med hund f.o.m.15.09 . t.o.m.23.12.
Statsalmenningen er for kortsalg med hund for utenbygds delt i to områder: Området øst for
Olstappen/Espa (IA og IB) og vest for Olstappen/Espa; Snubblia-Oskampen (IIB, IIC, IID).
For harejakt med hund for utenbygds er det fritt kortsalg f.o.m. 16.10 t.o.m. 15.11. Eget
harejaktkort for utenbygds. Det er begrenset kortsalg for jaktperiode 06-10.10 og 11-15.10. og
harejakta er da delt opp i jaktfelt. Fordeling etter søknad innen 1.april for feltene Ib, IIb, IIc og IId.
Harejaktkortene for utenbygds for Børkdalen ( felt Ia) ligger ute på Inatur.no.
Kartet jakt og fiske med jaktgrenser fås kjøpt bl.a på bensinstasjonen i Skåbu, Gålå handel,
Kiwi på Harpefoss, Ruten fjellstue, Dalseter høyfjellshotell, Espedalen sportell, samt fra
fjellstyrekontoret.
Fron fjellstyre: Fron @fjellstyrene.no Fjelloppsyn Harald Bolstad: 99275114.

