
 

 

Fokus på rypeforvaltningen 

Et økende antall rettighetshavere og leietagere teller ryper før jaktstart. 

Årsrapporten for rypetakseringene i 2005 fra Høgskolen i Hedmark omfatter 79 

områder fordelt på 33 kommuner i 7 fylker. Rettighetshavere i Forollhogna-
området er blant pionerene i Norge også i forvaltningen av lirypene. 
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Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sør-Trøndelag i samarbeid med Ålen, Haltdalen og 

Singsås fjellstyrer startet takseringsarbeidet så tidlig som i 1990. Med unntak av Statskog var 

dette de første i Norge. To år senere var Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie i gang med 

registreringer vår og høst på sine jaktområder lengst nord i Hedmark. Nå har aktiviteten spredt 

seg til store deler av Norge. Rypetakseringene i regi av Høgskolen i Hedmark, avdeling 

Evenstad, NJFF-Hedmark og lokale aktører er den største. Fra Forollhogna-området deltar i 

tillegg til Dalsbygda og Holtålen, Vingelen, Kvikne og Midtre Gauldal. I samtlige områder 

registreres høstbestanden av liryper. I Dalsbygda registreres også stamfuglbestanden om 

våren. 

Nyere forskning har vist at uttaket av ryper i enkelte områder hvor jakttrykket er høyt, kan 

være femti prosent eller mer. Stadig flere rettighetshavere og leietagere innser derfor at 

uttaket må reguleres basert på taksering før jakt. 

Samarbeidet utvides  

For første gang samarbeider Høgskolene i Hedmark og Nord-Trøndelag og Statskog om en 

felles takseringsrapport. - Vi tror at vi har begynt et viktig samarbeid der vi etter hvert kan 

presentere data fra hele landet, skriver forfatterne Håkon Solvang, Hans Christian Pedersen, 

Torstein Storaas, Pål Fossland Moa og Halgrim Breie.  

 

I takseringene som rapporten omfatter, ble det i fjor høst gått 994 takseringslinjer på 

tilsammen 3265 kilometer. Totalt ble det gjort 3184 observasjoner av enkeltryper eller kull. 

Rundt 1000 dagsverk ble nedlagt av takseringsmannskapet som gjorde jobben på dugnad.  

 

Stor variasjon  

Rypeproduksjonen varierte sterkt i fjor høst fra 0,8 kyllinger per høne i de dårligste områdene 

til 7,8 i de beste. Tilsvarende varierte tetthetene fra 2 til 131 ryper per kvadratkilometer. I 
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Nordland og Nord-Trøndelag var produksjonen jamt over lav, det samme tetthetene. I 

områdene mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen, og særlig i Nord-Østerdal, var bestandene 

gjennomgående gode.  

 

Gode retningslinjer mangler  

"Høsten 2005 ble det klart for alle aktører innen rypeforvaltning og rypeforskning at vi i dag 

mangler gode retningslinjer for hvordan jakta bør styres når bestandene er lave og 

kyllingproduksjonen på et lavmål. Gjennom å benytte eksisterende kunnskap og metoder, 

samt å videreutvikle dette, kan vi i fellesskap utarbeide forvaltningsregimer for en framtidig 

rypeforvaltning", konkluderer forfatterne.  

 

Bedre finansiering  

Takseringsarbeidet som gjennomføres i dag, finansieres gjennom egeninnsats fra de 

forskjellige aktørene, en stor dugnadsinnsats fra taksørene med noe økonomisk støtte fra 

Viltfondet gjennom kommuner, fylker og DN. I tillegg til at dette blir videreført, vil det til 

våren bli søkt om midler til et nytt rypeprosjekt som får sin hovedfinansiering fra Norges 

forskningsråds Areal-program. Seniorforsker ved NINA, Hans Christian Pedersen, opplyser 

till jeger.no at Statskog og Norskog vil stå som prosjektledere for dette og sammen søke om 

midler.  

 

- Ryperegistreringene skal fortsette som før, og kan utvides. I den grad vi blir gjort 

oppmerksomme på ulike tiltak som rettighetshaverne utfører, eksempelvis begrensning av 

bestandene av små rovdyr, felling av bjørk i gjengrodde områder og fredning, kan vi gjennom 

det nye prosjektet måle effektene av tiltakene, opplyser Pedersen.  
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