
 

 

Satser millioner på nytt 

rypeforvaltningsprosjekt 

Statskog og Norskog i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad, 
og Norsk institutt for naturforskning (NINA) starter et femårig 

samarbeidsprosjekt. Hovedmålsettingen er å skape en kunnskapsplattform for 

framtidig forvaltning av rype og skogsfugl. - Prosjektet skal føre fram til en 
optimal forvaltning av småviltet, lover Frode Knutzen Midtlund (bildet over), 

produktleder for småviltjakt i Statskog Sør-Norge. 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 

Ett av delmålene er å lage en håndbok i praktisk rypeforvaltning. Årlige kostnader for 
samarbeidsprosjektet vil ligge et sted mellom to og fire millioner kroner. Prosjekteierne, 

som er Statskog og Norskog, søker Norsk forskningsråd om inntil femti prosent dekning. 
Øvrig finansiering skal prosjektet selv sørge for.  

 

Meget stor interesse  
Frode Knutzen Midtlund presenterte det nye samarbeidsprosjektet på Koppangseminaret 

torsdag 9. februar. Interessen for årets seminar var så stor at arrangørene Stor-Elvdal 
Grunneierforening, Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad, og Stor-Elvdal kommune 

ikke hadde plass nok til alle som ville være med. Storstua i Koppang sentrum var smekk 
full, og 50 stod på venteliste.  

 
Temaet for årets seminar var "Framtidig norsk rypeforvaltning". Forelesere i tillegg til 

Frode Knutzen Midtlund var Hans Christian Pedersen, seniorforsker i NINA, dosent 

Torstein Storaas ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad, viltforvalter Ole Arne 
Hagen (Kiær Mykleby), Sven Sletten (Trønnes & Westgaard Utmarksområde) og den 

svenske rypeforskeren, Maria Hörnell-Willebrand.  
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Koppangseminaret tar opp aktuelle naturforvaltningsspørsmål. I fjor var temaet elg og trafikk. Interessen for årets 

seminar var enda større, og ikke en stol var ledig i Storstua i Koppang sentrum. Foto: Arne Nyaas  

Ikke grunnforskning  

- Det nye rypeprosjektet går ikke på grunnforskning. Hele opplegget er 

forvaltningsrelatert, presiserer Knutzen Midtlund som skisserer en rekke delmål i tillegg 
til håndboka som skal gjøre hverdagen langt enklere for rypeforvalterne i Norge. Ett av 

delmålene er å videreutvikle et system for et landsdekkende frivillig takseringssystem for 

rype. Et annet delmål er å måle effekten av grunneierinitierte tiltak som fredning, bag-
limit, rovvilt, bjørkehogst og lignende, på tetthet og produksjon av rype.  

 
- For Statskog byr det ikke på problemer å hogge 10 000 mål med bjørkeskog i 

Nordland, for så å måle effekten, presiserte Knutzen Midtlund.  

 

Innsats må til 

 

NINA-forsker Hans Christian Pedersen (bildet til høyre) rettet i 
sitt foredrag søkelyset mot den betydningen jakt har på 

lirypebestandene. For å finne svar på dette satte NINA og 
Universitetet i Oslo i gang et bredt anlagt prosjekt i 1996. 

Prosjektet var landsdekkende med registreringsområder i 

Karasjok, Meråker, Selbu, Holtålen og Dalsbygda. 
Registreringene vår og høst pågikk til og med år 2000, og det 

forventes at tilrådingene i prosjektrapporten kommer til å 
danne mal for framtidas rypeforvaltning i Norge. Trolig kommer 

tilrådingene til å danne et viktig fundament i den nye håndboka 
i praktisk rypeforvaltning. 

I foredraget på Koppang viste Pedersen blant annet til beregninger som viser at 

rypejegere i Holtålen og Dalsbygda må yte en langt større innsats for å felle et gitt antall 
ryper, enn jegere på det lettjaktede registreringsområdet i Anarjokka i Finnmark. Dette 

har med terrengformasjoner og rypas oppførsel å gjøre.  



- Våre undersøkelser viser at det på enkelte områder er dønn umulig å skyte for mange 
ryper, mens andre områder er svært lettjaktede, påpekte Pedersen.  

 

Grafisk fremstilling av innsatsen som jegere i prosjektområdene Anarjokka, Meråker/Selbu  og Holtålen/Dalsbygda må 

yte for å oppnå samme jaktresultat. Diagram: Hans Christian Pedersen, NINA 
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