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Kartgrunnlag: finn.no

Dette er Dalsbygda i Os kommune (Hedmark):
• Drøyt 600 innbyggere (i underkant av 2000 innbyggere i kommunen).
• Barneskole, samfunnshus, butikk (dagligvare, innkjøpslag, bensin/diesel), nybygd barnehage, IL Nansen
  (klubben til Therese Johaug), skistadion og lysløype.
• Meierigarden Bygdasenter med kafé, kontorer, Daltinn, Dalsbygda Bygg og Laft.
• Aktiv jordbruksbygd (mjølkeproduksjon og sauehold). Mange flytter på setra om sommeren. Meget godt utbygd setervei-nett.
• Store områder i Dalsbygda er vernet: nasjonalpark (Forollhogna 2001), landskapsvernområde og naturreservat.
• Vangrøftdalen, Kjurrudalen, Setersjøen og Nordervollen/Stordjupsjøen er valgt som ett av Norges 22 viktigste 
   kulturlandskap i jordbruket. Kronprins Haakon Magnus stod for den offisielle åpningen på Kløftåsen i juni 2009.
• Store utmarksressurser i form av beite, setring, hogst, jakt og fiske (meget gode ørretvann og flotte elver).
• Dalsbygda Jaktlag SA forvalter all jakt på vegne av grunneierne. Forvaltningsområdet er på 350 700 dekar (villrein, rype, 
   elg, hjort, rådyr og bever). Rypejakta generer de største inntektene. Mange  søker seg hit på jakt.
• Avstander: Os 8 km (kommunesenter, treningssenter, ski- og alpinsenter, NSB), Røros 22 km (flyplass), Tynset 46 
   km (sykehus, videregående skoler, regionsenter), Trondheim (176 km), Funäsdalen (97 km) og Tänndalen alpine 
   skiområde (80 km).
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Har drevet aktivt med rypeforvaltning siden 1992
Siden starten for 26 år siden har Dalsbygda Jaktlag vært involvert i fem rypeprosjekter. Det første registreringsprosjektet i regi av 
Dalsbygda Jaktlag og Os JFF pågikk i fire år, fra 1992 til 1995. I årene 1996 til 2000 samarbeidet jaktlaget med Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Oslo (UiO). Sistnevnte prosjekt inngikk som del av forskningsprosjektet 
”Betydningen av jakt på lirypebestander”. I årene 1997 til 2001 samarbeidet Dalsbygda Jaktlag i tillegg med professor Johan B. 
Steen fra Universitetet i Oslo. Lokalisert til terrenget i Åslia forsøkte Steen å finne ut hvorfor så mange rypekyllinger dør i løpet 
av sommeren. Et annet prosjekt hvor jaktlaget var involvert, var det såkalte SatNat-prosjektet. Norsk Romsenter, en stiftelse under
Nærings- og handelsdepartementet, etablerte prosjektet sammen med Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten er å finne 
ut hvordan satellittdata kan brukes i utnyttelsen av utmarksressursene og i naturforvaltningen.  I Dalsbygda foregikk dette i årene 
2002-2003, ved at åtte lokale rypejegere logget sine jaktturer med hjelp av GPS, samtidig som alle oppflukter ble notert med
nøyaktig klokkeslett. 

I 2001 vedtok jaktlagsstyret å videreføre bestandsregistreringene på fem delområder. Det nye registreringsopplegget omfattet
vår- og høsttakseringer på følgende områder: Kjurrudalen (12 linjer), Mastukåsa (8 linjer), Åslia (8 linjer), Rabblia (6 linjer) og 
Håkkårabben (6 linjer, telles bare om høsten). På ettervinteren i 2009 bestemte styret i jaktlaget å fortsette med høsttakseringene på 
de samme områdene som nevnt ovenfor, men valgte å kutte ut vårtakseringene.

Registreringene på samtlige områder følger standard linjetaksering.  Kjurrudalen ble opprettet som nytt takseringsområde fra og 
med 2001. Registreringene i Mastukåsa, Åslia og Rabblia følger nøyaktig de samme linjene som inngikk i det landsomfattende
lirypeprosjektet. For registreringen i området ved Håkkårabben har jaktlaget plukket ut seks linjer som alle inngår i det
samme prosjektet. Samtlige hunder som benyttes, har gjennomgått sau/hund dressur. Før hundene slippes, varsles grunneiere,
hamneberettigede og lokal viltmyndighet. Siden starten i 1992 har det ikke forekommet uheldige episoder av noe slag.

Ryperegisteringene som har pågått siden 1992, har vist at lirypeområdene i Dalsbygda er blant landets aller beste. At jaktlaget
”tar grep” i svake produksjonsår forsterker det positive inntrykket. Derfor står rypejegerne i kø for å jakte hos oss!

Premierer uttak av predatorer: Predatorer som rødrev, røyskatt, mår og 
kråke har stor innvirkning på rypebestanden. I 1991 fikk styret i Dalsbygda 
Jaktlag medhold i Direktoratet for naturforvaltning (DN) at det kan utbetales 
skuddpremier på rovvilt. I ettertid har jaktlagsstyret årlig honorert jegere som 
har dokumentert uttak av predatorer. 
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Følgende felt leies ut for årene 2018 - 2022:
Felt: Totalt areal

(dekar):
Fjell: Skog: Ikke jaktbart (vatn, 

dyrkamark osv.)
Jaktbart 
areal:

Se kart side:

Mastukåsa 16.000   9.000   6.000   1.000 15.000 side 5
Åslia 32.000 12.000 12.000 10.000 22.000 side 5
Rabblia 20.000   4.500 12.000   3.500 16.500 side 6
Vangrøfta Nord 17.000   5.500   8.500   3.000 14.000 side 6
Vangrøfta Sør 17.000   6.000   8.000   3.000 14.000 side 6
Vola Nord 22.000   4.500   8.500   9.000 13.000 side 7
Vola Sør 30.000   6.500 10.500 13.000 17.000 side 7

Ola Krog 2012
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27198 ryper felt i årene 1992 - 2016

Dalsbygda Jaktlag har siden 1992 gjennomført taksering av rypebestanden i forkant av jakta, og regulert jegernes uttak av rype ved 
å justere antall jegere, antallet jaktdager og antallet ryper hver jeger kan felle. Takseringene som ble utført i august 2017 viste at   
kyllingproduksjonen var god, og at vi har en stabil bestand av stamfugl.

År Voksne ryper Kyllinger Totalt ryper Kyllinger/par 
(produksjon)

Ryper pr. 1000 
linjemeter

2017 321 1049 1370 6,2 12,4
2016 331 1082 1413 6,9 12,8
2015 224 239 483 2,1 4,3
2014 302 1341 1643 8,9 14,9
2013 253 842 1095 6,7 9,7
2012 254 424 678 3,3 6,1
2011 227 661 888 5,8 8
2010 166 571 737 6,9 6,6

Tabellen viser antall registrerte ryper i takseringsområdene Håkkårabben, Rabblia, Mastukåsa, Åslia og Kjurrudalen.        
Takseringslinjene er på totalt 112 km.

År Antall felte ryper (sum kortfelt   
og utleiefelt)

Antall jegere (sum kortfelt 
og utleiefelt)

Antall felte ryper pr. jeger (gjennomsnitt for all 
rypejakt i Dalsbygda)

2016 1372 340 4,0
2015 0 0 0
2014 1520 330 4,6
2013 907 307 2,9
2012 516 209 2,5
2011 757 282 2,7
2010 653 243 2,6

Rypetaksering og jaktrapporter

Rypetellingene 2010 -2017:

Fangststatistikk 2010 - 2016:

Tabellen viser antallet felte ryper totalt i Dalsbygda, og inkluderer både de tre kortfeltene for utenbygds, de 7 utleiefeltene og innen-
bygds jegere. I 2015 ble det ikke jaktet rype i Dalsbygda p.g.a. svak kyllingproduksjon etter en svært kald og våt sommer.

Det kan være interessant å merke seg at antallet takserte ryper og antallet felte ryper henger godt sammen, noe som indikerer at 
dagskvotevedtakene/områdekvotene (utleiefeltene) er viktige for ikke å overbeskatte rypebestanden. Legg også merke til at det i 
2016 var nesten 100 jegere mer enn i 2010, noe som skyldes at mange benytter anledningen til å kjøpe jaktkort på kortområdene 
utover høsten.

År Mastukåsa Åslia Rabblia Vangrøfta Nord Vangrøfta Sør Vola Nord Vola Sør
2017 150 150 100 80 80 80 80
2016 150 150 150 80 80 80 80
2015 0 0 0 0 0 0 0
2014 220 320 30 100 100 100 120
2013 200 150 80 75 75 70 80

Områdekvoter på utleiefeltene 2013 - 2017:

Tabellen viser de tildelte områdekvoter pr. år på de forskjellige utleiefeltene.
(Områdekvote = antall ryper feltleier kan felle på sitt område i perioden 10. - 30. september).
Tildelingen gjøres basert på resultatet av produksjonstellingene i første halvdel av august. Det kan forventes at i år med ordinær 
kyllingproduksjon vil fremtidige tildelinger ligge omtrent på 2017-nivå.
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Forollhogna-området  omtales gjerne som “Det gyldne triangel” blant ivrige rypejegere. Et bedre rypeland 
finnes knapt nok i Sør-Norge. Rypejakta er av stor rekreasjonsmessig og samfunnsøkonomisk betydning. I 
Forollhogna er eiendommene både private og statlige. I Os og Tolga kommuner er eiendommene i sin helhet 
i privat eie.

Den organiserte jaktutleien startet i slutten av 1920-årene. Blant de første var dalsbygdingene som i 1929 ble 
enige om å stille all privat utmark til fellesskapets disposisjon. Bygging av et kraftverk i Vangrøftelva førte til 
økonomisk krise, og noe måtte gjøres. Resultatet ble Dalsbygda Jaktlag og Jaktsameie. Det valgte styret på fem 
personer fikk i oppdrag  å “leie ut jakten” for å skaffe nødvendige inntekter til bygda. Denne ordningen har 
vedvart siden. All inntekt skaffet til veie via jakt og jaktutleie har i ettertid vært disponert av fellesskapet. Ikke 
ei eneste krone er utbetalt i privat utbytte!

Dalsbygda er i dag landskjent for sin framtidsrettede rypeforvaltning basert på årlige produksjonstellinger. 
I juli 2016 ble Tor Punsvik, viltforvalter hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder intervjuet av bladet      
“Villmarksliv”. Temaet var ryper og rypeforvaltning. I intervjuet påpeker Punsvik følgende: “Dalsbygda er 
mønsterbruket i norsk sammenheng. Rypeforvaltningen i deler av Statskog og Finnmarkseiendommen er også 
godt i siget”.

Generelt om rypejakt i Forollhogna-området
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Dette er utleiefeltene, med minstepris:
Felt: Totalt areal

(dekar):
Fjell: Skog: Ikke jaktbart (vatn, 

dyrkamark osv.)
Jaktbart areal: Kart:

Mastukåsa 16.000   9.000   6.000   1.000 15.000 side 4
Et meget godt produksjonsområde for lirype (av de aller beste i Sør-Norge), med frodig snaufjell i øst og myr- og 
bjørkeskog i vest. Beiteområde for husdyr (mest sau, men også kyr). Lett adkomst helt fram via et godt vedlike-
holdt vegsystem i Vangrøftdalen. Fra parkeringsplassen på Ryvollen til de høgste toppene i øst og nordøst er det en 
høydeforskjell på knappe 300 meter. Mastukåsa er et meget viktig registreringsområde (produksjonstelling i første 
halvdel av august), og har 8 tellelinjer på totalt 22,5 kilometer. I månedsskiftet august/september gjennomføres det 
fuglehundprøve i området. Minstepris er satt til 125.000 kr. per år inkl. mva. (tilsvarer 8 kr per dekar jaktbart). 
Områdekvote ved normal kyllingproduksjon er 150 ryper.
Åslia 32.000 12.000 12.000 10.000 22.000 side 4
Ligger sørvendt mot Dalsbygda, med bilveg helt fram. Består av frodig snaufjell og bjørkeskog, med partier av myr. 
Fra parkeringsplassen i Åslia og inn på den høgste toppen i nordøst er det en høydeforskjell på cirka 330 meter. 
Med unntak av området i sørøst (delvis hardt predasjonstrykk), er Åslia et viktig produksjonsområde for lirype.  I 
første halvdel av august gjennomføres det produksjonstelling på området (8 tellelinjer på totalt 30,4 kilometer). Et 
viktig beiteområde for sau. Minstepris er satt til 125.000 kr. per år inkl. mva. (tilsvarer 5,50 kr. per dekar jakt-
bart). I månedsskiftet august/september gjennomføres det fuglehundprøve i området. Områdekvote ved normal 
kyllingproduksjon er 150 ryper.
Rabblia 20.000   4.500 12.000   3.500 16.500 side 5
Ligger nordvendt sør for Vangrøftdalen og vest for Dalsbygda. Et godt lirypeområde med jevn produksjon fra år 
til år. Kupert terreng med både bjørkeskog og frodig snaufjell. Fra parkeringsplassen i Skarvdalen og opp til høgste 
toppen er det en høydeforskjell på cirka 100 meter (fra 913 til 1013 m.o.h.). Fra parkeringen på Flovollen er høyde-
forskjellen 250 meter. I første halvdel av august gjennomføres det produksjonstelling på området (8 tellelinjer på 
totalt 23,3 kilometer). Viktig beiteområde for både sau og kyr. I månedsskiftet august/september gjennomføres det 
fuglehundprøve på deler av rypejaktterrenget. Minstepris er satt til 95.000 kr. per år inkl. mva (tilsvarer 5,50 kr. 
per dekar jaktbart). Områdekvote ved normal kyllingproduksjon er 100 ryper.
Vangrøfta Nord 17.000   5.500   8.500   3.000 14.000 side 5
Ligger sør for Rabblia-feltet og vest for grenda Vangrøfta. Rypejakta foregår i hovedsak vest for setergrenda
Nordervollen, i området rundt Litjdjupsjøen (953 m.o.h.).  Fra Nordervollen og opp på Norderhogna er det en 
høydeforskjell på 350 meter. Over skoggrensa er det stort sett frodig snaufjell. Noe fjellrype rundt toppen av 
Norderhogna, ellers brukbart med lirype i området - også i skogsområdet mot Gruvåsen. Beiteområde for sau 
og kyr. Enkel adkomst via Nordervollveien.  Minstepris er satt til 55.000 kr. per år inkl. mva. (tilsvarer 4 kr. per 
dekar jaktbart). I månedsskiftet august/september gjennomføres det fuglehundprøve i området.  Områdekvote ved 
normal kyllingproduksjon er 80 ryper.

Vangrøfta Sør 17.000   6.000   8.000   3.000 14.000 side 5
Grenser i sør og sørøst mot kommunegrensa til Tolga. Området preges av gode rypebiotoper med grasvokste 
småmyrer og en god del vierkjerr. Brukbart med rype også nede i bjørkeskogen. Fra Stordjupsjøen til toppen 
av Midthogna er det en høydeforskjell på 365 meter. Beiteområde for sau og kyr. Lett adkomst via Nordervoll-
veien. Minstepris er satt til 55.000 kr. per år inkl. mva. (tilsvarer 4 kr. per dekar jaktbart). Fuglehundprøve.                
Områdekvote ved normal kyllingproduksjon er 80 ryper.
Vola Nord 22.000   4.500   8.500   9.000 13.000 side 6
Rypejakta i området foregår i all hovedsak øst for vegen til Kjurrudalen. Frodig lavt snaufjell, med innslag av gras-
vokste myrer og bjørkekratt. Et bygdenært område med vekst i rypebestanden de senere årene. Både vegen til
Setersjøen og vegen til Kjurrudalen gir lett adkomst til jaktterrenget. Beiteområde for både sau og ku. Minste-
prisen er satt til 40.000 kr. per år inkl. mva (tilsvarer 3  kr. per dekar jaktbart). Fuglehundprøve. Områdekvote 
ved normal kyllingproduksjon 80 ryper.
Vola Sør 30.000   6.500 10.500 13.000 17.000 side 6
Et stort og bygdenært jaktområde med enkel tilgang til jaktterrenget via Setersjøveien. Lavt snaufjell preget av en 
god del vierkjerr, med innslag av små bjørkekruller og grasvokste myrområder. Oppgang i rypebestanden de senere 
årene. Beiteområde for sau og ku. Minstepris er satt til 50.000 kr. per år inkl. mva. (tilsvarer 3 kr. per dekar jakt-
bart). Fuglehundprøve. Områdekvote ved normal kyllingproduksjon 80 ryper.
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Følgende forutsetninger for leie gjelder:
• Kun fysiske personer (dvs. ikke selskaper) kan legge inn bud.
• Leieperioden er på 5 år fra og med 2018 til og med 2022.
• Jakttid f.o.m. 10. september og ut måneden (f.o.m. 10/9 t.o.m. 30/9).
• Inntil 6 gevær per jaktfelt. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte 

på feltet det enkelte år. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det          
legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal       
benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau). NB: Dalsbygda Jaktlag krever godkjent prøve annet hvert 
år (ikke opp til hundeeier sjøl å avgjøre).

• Produksjonstellingene på Mastukåsa, Åslia og Rabblia skal fortsette. Styret i Dalsbygda Jaktlag forutsetter 
at interesserte som legger inn bud på disse feltene, også gjennomfører produksjonstellingen på respektive 
felt i første halvdel av august. Dette arbeidet er dugnadsbasert. Budgivere som ikke sier seg villig - eller 
av annen årsak ikke kan gjøre denne viktige jobben, anmodes om å legge inn bud på felt uten årlig rype-
taksering. Dalsbygda Jaktlag vil bistå med én person per takseringsfelt, for hjelp og rettledning.

• Styret i Dalsbygda Jaktlag fastsetter en årlig områdekvote (kvote per jaktfelt) basert på resultatet av 
produksjonstellingen i første halvdel av august. For Mastukåsa, Åslia og Rabblia er det respektive tellinger 
som avgjør. For de øvrige utleiefeltene vil kvoten bli fastsatt basert på resultatet av en samlet produksjons-
telling for telleområdene i Dalsbygda. Områdekvotene (feltkvotene) skal være fastsatt innen utgangen av 
august hvert år i leieperioden.

•	 I gode produksjonsår må  feltleiere godta at styret i Dalsbygda Jaktlag åpner  feltene for innenbygds         
rypejegere fra oktober og resten av jaktsesongen. 

•	 Framleie av jaktfeltet/jaktfeltene er ikke tillatt.
• Det er tillatt å felle skogsfugl og hare på leiefeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som 

følge av svake bestander.
• Samtlige feltleiere må godta at elgjakta starter den 25. september og at jakta varer ut leieperioden. På  

Rabblia, Vangrøfta Nord og Vangrøfta Sør kan det forekomme villreinjakt i løpet av leieperioden.
• Feltleiere må godta at det arrangeres fuglehundprøve på feltene i månedsskiftet august/september.
• Den årlige feltleien skal være overført til Dalsbygda Jaktlags konto innen 1. august i jaktåret. Dersom tell-

ingen i august viser at produksjonen har slått helt feil, vil innbetalt sum for årets jakt bli refundert feltleier. 
Dalsbygda Jaktlag har full rett til å frede jaktfeltene i ett eller flere år.

• Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Styret i Dalsbygda Jaktlag 
utformer kontrakten. Kontrakten for leieperioden 2018 til og med 2022 skal være underskrevet innen 1. 
april 2018.

•	 Til opplysning: Styret i Dalsbygda Jaktlag er sjølsagt behjelpelig med å bistå framtidige feltleiere med 
tanke på leie av seter eller hytte i forbindelse med rypejakta, dersom dette er ønskelig. 
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Budrunden gjennomføres på følgende måte:
Utlysning/annonsering skjer i januar 2018. Nettbasert auksjon på jaktfeltene avsluttes i perioden 20. til 28. 
februar 2018.

Slik legger du inn/sender budet ditt:
1.    Gå inn på Dalsbygda Jaktlags nettside: dalsbygdajaktlag.no
2.    Her klikker du på linken: Legge inn bud på rypejaktfelt.
3.    Registrer deg som budgiver og fyll ut budskjema.
4.    Trykk på Send-knappen.
5.    Høyeste bud og gjenstående auksjonstid vil vises på skjermen.
6.    Du kan høyne budet/budene dine i løpet av budrunden. Minstebeløp ved budgivning er kr. 5000,-

NB: Dalsbygda Jaktlag forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! 
Styret behandler budene i styremøtet tirsdag 6. mars - med beskjed til “budvinnerne” innen torsdag 8. mars. 

Noe å tenke på? Midlene som kommer inn via utleien av rypejaktfeltene, vil bli benyttet til fellesskapets beste 
i Dalsbygda; fra utbedring og vedlikehold av seterveiene til tiltak som kommer barn, ungdom og lokalsamfunnet 
til gode. 
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Bilder fra Rabblia og Vangrøfta Nord

1 2

3 4

5 6

7

Rabblia: 1, 2, 3 og 4 Vangrøfta Nord: 5, 6 og 7 
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Bilder fra Vangrøfta Sør og Åslia

8 9

10

11

12

13 14

Vangrøfta Sør: 8, 9, 10 og 11
Åslia: 12, 13 og 14
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Bilder fra Vola Nord og Vola Sør

15

16

17

18

Vola Nord: 15 og 16
Vola Sør: 17 og 18
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Bilder fra Mastukåsa (samtlige)

19

20

21 22

23


