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FOROLLHOGNA: Etter to gode rypeår på rad i Forollhogna-området må jegerne i 
høst belage seg på færre fugler i ryggsekken. Det viser rypetellingene så langt i 

Dalsbygda, Vingelen og på Kvikne. Nord for fylkesgrensa, i Hesjedal 

statsallmenning, meldes det om et middels godt rypeår. 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 

Hovedårsaken til nedgangen er krakket i smågnagerbestanden. Mus og lemen finnes ikke. 

Predatorer som røyskatt og rev har derfor vært nødt til å lete etter annen mat, og da er rypeegg 

og rypekyllinger god erstatning. Det meldes om mange omlegginger og små "andregangs-

kyllinger". 

Dalsbygda 

Per dato er tre av fem registreringsområder ferdig telt i Dalsbygda. På området ved 

Håkkårabben (seks registreringslinjer på til sammen 19 kilometer)  ble det i fjor satt sluttstrek 

med 279 telte ryper. I år fant tellemannskap og hunder 40 ryper. Nedgangen her er med andre 

ord mellom 80 og 90 prosent. Erfaringsvis svinger pendelen kraftig i denne delen av 

Dalsbygda, og håpet nå er at flere av kullene har "søkt dekning" i bjørkebeltet mot 

Vangrøftdalen hvor det er sett en del store og fine kull. Bjørkebeltet ligger utenfor 

telleområdet og fungerer som en "buffer". Det landsomfattende lirypeprosjektet i årene 1996-

2001 med kvotemessig uttak på henholdsvis 15 og 30 prosent viste at deler av terrenget vest i 

Dalsbygda er "tungjaktet" - Håkkårabben inklusive. (Les mer om årets ryperegistrering ved 

Håkkårabben her). 

På Rabbli-terrenget (seks registreringslinjer på til sammen 22 kilometer) ble det i år satt 

sluttstrek med totalt 168 ryper mot 203 i fjor. Årets kyllingproduksjon i Rabblia er på fem 

kyllinger per to voksne fugler, mot 6,9 i fjor. Også i Rabblia har det vært omlegginger, men 
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med enkelte store og fine førstegangskull innimellom. (Les mer om årets ryperegistrering i 

Rabblia her.) 

På Mastukås-terrenget som i fjor toppet statistikken fra Høgskolen i Hedmark, avdeling 

Evenstad, med 131 ryper per kvadratkilometer, er det fortsatt godt med ryper. Området er nå 

ferdig telt med 311 ryper fordelt på 64 oppflukter, mot 489 ryper på 84 oppflukter i fjor (åtte 

registreringslinjer på til sammen 22,5 kilometer). Kyllingproduksjonen i Mastukåsa ligger i år 

på 5,23 (Les mer om årets ryperegistrering i Mastukåsa her). 

Kvikne 

På området Y-tjønnan i Tynset kan Arne Mælen i Østerdal Fuglehundklubb opplyse at det 

totalt ble telt 420 ryper i høst mot 780 i fjor. Også på Kvikne har det vært en god del 

omlegginger, og ei høne lå ennå på eggene. 

- Uten smågnagere i området er resultatet som forventet. Variasjonene er store, opplyser 

Mælen. 

Vingelen 

Folk og hunder fra Østerdal Fuglehundklubb har registreringsjobben også i Ørvilldalen i 

Vingelen. Sjef for tellekorpset her er Per Østigård. 

- I fjor ble det registrert 487 ryper totalt i Ørvilldalen. I år tok vi opp 363 ryper. Jeg har ikke 

rukket å regne på kyllingproduksjonen. Vi registrerte i alle fall forholdsvis mye omlegging, og 

det var relativt langt mellom de store og fine kullene. Totalt et middels godt rypeår, mener 

Østigård som avsluttet tellinga i Ørvilldalen i går, søndag. 

Holtålen 

Jostein Smemo er koordinator for ryperegistreringene på Hesjedal statsallmenning i Holtålen. 

- Det går mot et middels godt år her. Det ser slett ikke verst ut. Vi har gått flere tomme linjer, 

men der vi tar opp rype, er det som oftest store og fine kull. Tørt vær har gjort at vi finner 

mesteparten av rypa på steder med fuktige grasbakker, opplyser Smemo til Arbeidets Rett.  
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