Orientering om småviltjakt i Torpa
statsallmenning og Fellesstrekningen 2020
Generelle regler (gjelder både innen*- og utenbygdsboende):
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Jakt og fangst kan bare drives mot løsing av jaktkort og betaling av jegeravgift.
Innehaver skal ha jaktkort (inkl. denne orienteringen om småviltjakt) med seg under
jakt og plikter å vise det fram når det blir krevd av jaktoppsyn, politi eller noen fra
fjellstyret (fjellova §25). Bevis for betalt jegeravgift og våpenkort skal være med under
jakt.
Jaktkortet gjelder innenfor Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen som ligger i
Gausdal kommune (se Turkart Torpa statsallmenning med Synnfjellet for avgrensning
av Fellesstrekningen).
Småviltkortet omfatter de arter som er lovlige etter de til enhver tid gjeldende
forskrifter gitt av Miljødirektoratet. Ved jakt på andre arter enn spesifisert under,
gjelder jakttider og regler etter forskrifter gitt av Miljødirektoratet, men innenfor
perioden 15.9 – 23.12. Jakt/fangst på jaktbare rovviltarter kan jaktes gratis utover
denne perioden, men tillatelse fra fjellstyret må innhentes.
Alle som jakter bak hund skal ha løst kort for jakt med hund.
Under jakt er det forbudt å bruke mer enn en hund pr. jeger.
Alle jegere skal levere jaktkort med fangstrapport etter endt jakt senest 31. desember.
Alle jakthunder eldre enn 12 mnd skal ha godkjent sauerenhetsbevis.
Ungdom t.o.m. 20 år jakter gratis, men må løse jaktkort hos kortutstedere. Manglende
innlevering av fangstrapport medfører tap av frikort påfølgende år.
Opplæringsjakt: Ungdom som har fylt 14 år fram til de har fylt 16 kan jakte småvilt
uten å ha jegerprøve eller å ha betalt jegeravgift dersom det jaktes sammen med
erfaren jeger (betalt jegeravgift i min. 3 år).
Overtredelser kan føre til politianmeldelse og tap av rett til jaktkort i allmenningen.

*Som innenbygds jeger regnes den som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt i området der allmenningen
ligger (grensene for gamle Torpa Herred).

Regulering av småviltjakta 2020 (etter fjellstyrevedtak 02.09.2020):
Jakttider:
Rype (herunder både lirype og fjellrype):

f.o.m. 15.09 t.o.m. 13.10

Bag-limit/kvoter 2020:
1 rype pr. jeger pr. dag og totalkvote på maksimalt 5 ryper pr. jeger i løpet årets
jaktsesong (gjelder både lirype og fjellrype). Flytting av kvoter mellom jegere og dager
er ikke tillatt. Det er ikke fastsatt bag-limit for skogsfugl, men jegerne henstilles om å
ikke skyte brunfugl.
Øvrig småviltjakt, herunder jakt på skogsfugl og hare går som normalt (skogsfugl f.o.m.
15.09 t.o.m. 23.12, hare f.o.m. 15.09 t.o.m. 30.11), med unntak av Fellesstrekningen hvor
det IKKE tillates jakt på skogsfugl i perioden f.o.m. 1.11 t.o.m. 23.12.
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Alle jaktkort på småvilt i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen er kun tilgjengelig
for kjøp via www.inatur.no.

Jaktkortpriser:
Innenbygdsboende*

Døgnkort
100,- pr. døgn

Ukekort
500,-

Sesongkort
750,-

Utenbygdsboende

180,- pr. døgn

1000,-

1500,-

Kortområdets grenser
Se turkart Torpa statsallmenning med Synnfjellet for områdets grenser. Kart som viser
områdets avgrensning er lett tilgjengelig via informasjonstavler flere steder i fjellet.
Det er jeger selv som har ansvaret for å holde seg innenfor jaktområdets grenser.
Nytt kart over området kan kjøpes for kroner 150 der det selges jaktkort.

Jaktrapportering
ALLE som har kjøpt jaktkort må levere jaktrapport så snart jakta er avsluttet (senest 31.12
samme år). Har du kjøpt kort på www.inatur.no kan du også rapportere på www.inatur.no.
Alle andre sender rapport på e-post til: torpa@fjellstyrene.no, eller pr. post til Torpa fjellstyre,
Nord-Torpvegen 375, 2880 NORD-TORPA.

Jakt i verneområder
NB! I Oppsjømyra naturreservat og Røssjøen naturreservat er det av småvilt kun lov å jakte
rype, orrfugl, storfugl, jerpe og hare! I de øvrige verneområdene er det ingen begrensninger.
Grensene for verneområdene finnes på Turkart for Torpa statsallmenning med Synnfjellet.

Båndtvang og ulovlig trening av hunder
Ulovlig trening av hunder og brudd på båndtvangsbestemmelser anmeldes til politiet og
rapporteres til Norsk Kennel Klubb.

Utleiehytter
Torpa fjellstyre har 5 rimelige hytter til utleie: Lenningshytta, Røssjøkollhytta,
Folungtjernhytta, Storlibua og Leikvamlægerhytta. Disse bookes via www.inatur.no.
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Jaktstatistikk (Skal sendes inn!)
Nedenstående oppgave skal fylles ut av jegeren og sendes Torpa fjellstyre,
Nord-Torpvegen 375, 2880 NORD-TORPA el. torpa@fjellstyrene.no innen
31.12. i jaktåret.
Navn:___________________________________________________________

Adresse:_________________________________________________________
Postnr./sted:_____________________________________________________

Antall dager jaktet:_____________
Art
Ant felt vilt
Hare
Lirype
Fjellrype
Orrhøne
Orrhane
Tiur
Røy
Jerpe
Ender
Rugde
Enkeltbekkasin
Kråke
Ravn
Måke
Due
Andre jaktbare fugler
Rev
Mink
Mår
Røyskatt
Grevling
Andre jaktbare arter

Datoer jaktet:_____________
Kommentarer

Art:

Art:

Art:
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