Spørsmål spørreundersøkelse rettighetshavere Rendalen
Vedlegg 1
Side 1 av 2
Del 1 Bakgrunnsspørsmål om dine jegere
1.

I hvilket av disse områdene er du rettighetshaver (sett kryss):
Spekedalen
Storlegda
Skjellåvollen
Møyåvollen
Haugsethvollen

2.

Jakter dine jegere med hund?

3.

Jaktet de mest fjellrype eller lirype, eller annet småvilt? (Skriv svar i % etter hvor mye tid du tror de bruker på de ulike artene, ca)

Sett kryss

Ja

Hvis ja, jakter de med flere hunder, hvor mange ?

Nei

_______

Fjellrype
Lirype
Annet småvilt
Hvis annet småvilt hviket:______________________

4.

Hvor langt har dine jegere reist for å komme til jaktterrenget (sett kryss) ?
Under 1 time
2 timer
2-4 timer
4-6 timer
6-8 timer
8-10 timer
Mer enn 10 timer

5.

Hvor mange dager benytter jegerne seg av muligheten til jakt i dette terrenget?
1-3
4-6
6-8
8-10
Mer enn 10

6.

Benyttet de seg av jakta i Rendalen i en eller flere perioder?
Kun en jaktperiode
Flere perioder

7.

Hvem jakter dine jegere sammen med
Venner
Nærmeste familie
Forretningsforbindelser
Bekjente
Fremmede

8. Hvor lenge ønsker du å leie ut jakt til de jegerne du har der i dag?

___________________

10. Er det andre ting du mener kan være relevant for undersøkelsen om dine jegeres bakgrunn, tilhørighet eller lignende , skriv gjerne igjen en kommentar:

Del 2 Holdninger til jaktopplevelsen og verdier av ulike momenter.
De neste spørsmålene inneholder en del momenter som er med på å påvirke den helhetlige opplevelsen med jakta.
Vi ber deg ta stilling til de ulike momentene og vurdere de på en skala fra 1- 10 etter hvor viktig du tror de er for dine jegere.
Der 10 er av meget stor betydning og 1 er uten betydning i det hele tatt!
11.
Rypejakt kan utføres av flere årsaker enn utbyttet. Hvor mye betyr de ulike faktorene for dine jegere når de jakter rype i Rendalen.
Vektlegges på en skala fra 1-10 der 1 er uten betydning og 10 av meget stor betydning(sett kryss).
Uten betydning
1
2
3
4
5
6
Rekreasjon, det å kunne være i nature og hente ny energi
Å ferdes i urørt natur, der det er lite inngrep
Slappe av, og gjøre noe annet enn til vanlig
Lite stress, det å kunne bestemme dagen selv
Jakten, det å kunne gå på fjellet og jakte fugl
Hundearbeid/trening, å få hunden til å fungere i fuglesituasjoner
Tradisjon, at man kommer tilbake i år etter år
Nettverk/relasjoner, kunne ta med seg venner og forretningsforbindelser
Uforstyrret i terrenget, å kunne gå uten å møte masse andre jegere
Størrelse på terreng
Status, at det gir deg status at du driver med rypejakt i Rendalen
Sosiale, kunne tilbringe tid med de du jakter sammen med
Rypejakt har betydning for meg i sosliale sammenhenger ellers i året

7

8

9

10 meget stor betydning

7

8

9

10 helt enig

Er det andre faktorer du mener er viktig for dine jeger når de er på jakt i Rendalen:

12.
Her kommer noen påstander om hvordan ulike forhold påvirker om jakta er vellykket.
På en skala fra 1-10, der 1 er uenig og 10 er helt enig, hvor enig tror du dine hegere er i (sett kryss):
Uenig
1
Det er viktig at vilttettheten er høy
Det er viktig at jeg får skutt rype
Det er viktig at jeg og hunden(e) får jobbet sammen på fjellet
Det er viktig at overnatting er av god standard
Det er viktig at det ikke er mange fremmede jegere
Det er viktig med fint vær i jakta
Det er viktig at naturen i og rundt terrenget er vakkert
Det er viktig med det sosiale rundt jakta

2

3

4

5

6

Vedlegg 1
side 2 av 2
13. Når mener dine jegere at vilttettheten er tilfredsstillende? (sett kryss, lite tilfreds ved 1, svært tilfreds ved 10)
lite tilfredsstillende
1
2
3
Når jeg ser ei rype
Når jeg ser mer enn to ryper per dag
Når jeg ser mer enn fem ryper per dage
Når jeg ser mer enn 10 ryper per dag
Når jeg ser mer enn 20 ryper per dag
Når jeg ser mer enn 30 ryper pr dag
Bare jeg får skutt en rype

4

5

6

7

8

9

10 tilfredsstillende

4

5

6

7

8

9

10 helt enig

7

8

9

10 Svært viktig

7

8

9

10 Svært tilfreds

14. Her kommer en rekke påstander, hvor enig tror du dine jegere er? (sett kryss)
uenig

1

2

3

Det er viktig å kunne jakte i det samme område flere år på rad
Etter et år med lave bestander vil jeg unngå å jakte på terrenget neste år
Hvis området blir fredet ett år vil jeg fortsatt jakte på det neste år
Jeg er villig til å betale mer for jakta hvis jeg kan gå ufortyrret av andre jegere
Hvis jakta blir dyrere vurderer jeg å slutte å jakte
15. Hvor viktig tror du følgende faktorer er når dine jegere vurderer hvilke terreng de ønsker å jakte på (på en skala fra 1-10 sett kryss)?
Lite viktig

1

2

3

4

5

6

Det er viktig hva prisen på jaktterrenget er
Det er vktig hvor stort jaktterrenget er
Det er viktig at det finnes husvær og leie på terrenget
Antall ryper på terrenget er viktig
Bilvei helt fram til terrenget/ hytta er viktig
Det er viktig hvor mye overnatting i jaktterrenget koster
Det er viktig hvor lang tid det tar å komme seg til terrenget
Det er viktig at det er høy tetthet av ryper i terrenget
Det er viktig at jeg er godt kjent i terrenget
Det er viktig at naturen i og rundt terrenget er vakker
Det er viktig at det er få andre som jakter på terrenget

Del 3 Reguleringstiltak
Regulering er ment som et tiltak for å bevare bærekraftige bestander. Hvordan ser jegerne på rgulering?
16. Ulike begrensninger er nødvendig for å bevare en bærekraftig forvaltning av rypebestanden.
Dette medfører ofte reguleringer som kvoter, dagskvoter eller kvoter per sesong På en skala fra 1- 10, hvor tilfreds tror du jegerne er med
Lite tilfreds

1

2

3

4

5

6

5 ryper per sesong
10 ryper per sesong
15 ryper per sesong
20 ryper per sesong
30 ryper per sesong
Eller
2 ryper per dag
3 ryper per dag
kun 1 jaktuke
17. Det kan hende det blir reduksjon i antall jaktdager. Hva er minste antall dager dine jegere tolererer å jakte pr høst? ( sett kryss):
1-3 jaktdager
3-6 jaktdager
6-10 jaktdager
10-20 jaktdager
over 20 jaktdager
18. Vil jegerne foretrekke å:

Jakte færre dager med fri kvote?
Jakte fritt antall dager men med kvote på antall fugl?

Del 4 Bo og gjøre
Ja

Nei

19. Leier jegerne husvær på jaktterrenget?
Hvis nei, tror du de kunne tenkt seg å leie husvær på jakatterrenget om det var mulig ?

Lite fornøyd
20. Hvis de leier husvær på terrenget, hvor fornøyd tror du de er med standaren (sett kryss):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Svært fornøyd

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21. Når de benytter seg av jaktretten sin, hvor ofte tror du de benytter seg av de lokale butikkene?
Kryss av
Aldri, jeg handler hjemme før jeg reiser
En gang når jeg ankommer terrenget i begynnelsen av jakta
1-3 ganger i løpet av jakta
Mer enn 3 ganger
1
22. Hvordan tror du de syns tilbudet som ligger i nærheten avjaktområdet er forøvrig
Butikker
Aktiviteter
Infrastruktur /veier
23. Hvis de i tillegg til jakta skulle ønske å benytte seg av andre aktiviteter, hvilke aktiviteter ville da vært mest aktuelle, sett nummer på de tre mest aktuelle.
Fra 1-3, der 1 er mest aktuell .
Fiske med stang
Leie av båt og garn
Rideturer i fjellet
Guidet tur med fokus på natur og kultur i området
Rafting
Kanotur
Andre aktiviteter , skriv her________________________________

24. Hvilke krav stiller dine jegere til husvær under jakta? (sett flere kryss hvis aktuelt)
Det må være strøm
Det må være innlagt vann
Det må være bilvei fram til hytta
Jeg må kunne gå rett ut i jaktterrenget

