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Taksering av lirype 2017. Regulering av jakttrykk. 
 

Bakgrunn: 

Fjellstyret har siden 1996 basert småviltforvaltningen med bakgrunn i kunnskap gjennom 

registreringer/taksering av lirypebestanden før jakt. Fra 2008 har fjellstyret benyttet linjetaksering 

”Distance Sampling” (avstandsmetoden). Systemet drives av en webportal http://honsefugl.nina.no for 

registrering og håndtering av data fra taksering av ryper og skogsfugl. 

 

I korte trekk går linjetaksering ut på at det er lagt ut 50 linjer på til sammen 135 km fordelt over hele 

allmenningen. Linjene skal dekke et gjennomsnitt av allmenningens lirypeområder som er beregnet til 

å omfatte omlag 400 km
2
. Linjene skal følges slavisk med GPS, og hver oppflukt av rype registreres 

med antall fugl fordelt på kylling og voksen. I tillegg registreres oppfluktsted i avstand til linja. Disse, 

og flere data føres inn i skjemaer, som etter takseringen legges inn i et dataprogram, som beregner 

antall ryper pr. km
2
 og kyllingproduksjon. 

 

Bare en svært liten arealdel (3-4 %) av allmenningens lirypeareal er taksert. Kunnskapen om 

bestandsforholdene er et estimat og ikke eksakt viten om den totale lirypebestand. Imidlertid er dette 

det mest anerkjente takseringssystemet, og er i bruk i de fleste store forvaltningsområder i Norge. 

 

Da takseringen foregår før båndtvangen er opphevet, er det søkt om, og gitt dispensasjon av Øystre 

Slidre kommune. Linjetakseringen ble gjennomført i perioden 5.–16. august. 

 

Gjennomføring 2017: 

Takseringen er, i år som tidligere, gjennomført av hundegruppa i Ø. Slidre jeger- og fiskerforening. 

Alle som har ansvar for takseringslinjene deltok på takseringskurs i 2016. Ett takseringslag består 

minimum av to personer og to hunder. Både forberedelser og gjennomføring av taksering er utført på 

en meget god måte. Samarbeidet med fjelloppsynet har som før fungert godt. I år har fjellstyret fått 

spesielt mange kommentarer på at det har vært vanskelige forhold, spesielt pga. mye regn. Nytt i år er 

at vi har fått tillatelse av Melby sameige å legge to linjer i deres område. Dette er med på å styrke 

grunnlaget for estimatet nord i allmenningen. 

 

Resultater: 

Totalt er det taksert 134,9 km. Det er registrert 89 observasjoner med til sammen 542 liryper. 

 

For å få mest mulig data i beregningene er statsallmenningen delt i 2 områder: 

Område 1: Taksert 20 linjer med i alt 47,8 km. 

Område 2: Taksert 30 linjer med i alt 87,1 km. 

http://honsefugl.nina.no/
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Resultater 2017: 

Område 

(jaktfelt) 
Ant 

linjer 

Antall 

 meter 

Antall 

obs**) 

Ant 

ryper 

Ryper pr km
2
 *) 

(95% sikkerhet) 
Tetthet av 

voksenfugl 

Prod. 

kylling pr  

2 voksne 

1 (A)  20 47 800 32 168 12,5(7,1-22,1) 4,1 4,1 

2 (B,C) 30 87 100 57 374 17,6(11,2-27,8) 5,1 4,9 

samlet 50 134 900 89 542 15,1(10,3-22,1)  4,6 4,6 

*) Tallene i (parentes) gjelder variasjonsmålet for estimatet; ryper pr km2. Dvs. at antall ryper pr km2 

for hele allmenningen ligger med stor sikkerhet mellom 10,3 og 22,1. 

**)Antall obs refererer til antall ganger en observerer fugl, kull eller enkeltfugler. For å få et godt 

estimat bør det være minst 40 obs i et område. I område 1 er det 32 obs og dermed et litt mer usikkert 

estimat. Det sikreste estimatet er det som omfatter hele allmenningen med 89 obs. 

 

Det er observert smågnagere på 33 av 50 linjer i 2017. Tilsvarende ble det obs. smågnagere på 2 av 50 

linjer i 2015 og 4 av 50 linjer i 2016. Både 2015 og 2016 må betraktes som bunnår for smågnagere, 

som normalt medfører høyere predasjon på egg og kyllinger. Det er bra med smågnagere i år. 

 

 
 

Sammenlignbare resultater fra DISTANCE – taksering tidligere år: 
  -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 

Område 1 

Felt A 

Ryper pr km2 28 8 19 6 3 2 13 10,6 10,5 12,5 

Kyllingproduksjon 2,3 1 4,8 2,7 3,3 2,2 6,6 2,3 4,5 4,1 

Område 2 

Felt B og C 

Ryper pr km2 11 6 16 20 15 33 21 24,9 16,7 17,6 

Kyllingproduksjon 4,5 3,3 5,9 8,8 6,6 7,5 6,6 4,3 4,3 5,1 

Samlet Ryper pr km2 20 7 19 15 8 18 17 17,8 13,6 15,1 

Kyllingproduksjon 3,1 2,2 5,3 7 6,2 6,2 6,6 3,8 4,3 4,6 

Systemet har vært og er i endring. Bestandstall fra tidligere år kan derfor ikke direkte sammenlignes, men betraktes som en 

indikasjon. 
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Vurderinger: 

2015 skiller seg ut som et år med bra bestand av voksne liryper. 2014-16 og 17 er bestanden av 

voksne ryper ikke særlig bra. 

 

Taksert kyllingproduksjon: Middels bra i hele allmenningen. 

 

Tetthet: Beregninger etter programmet DISTANCE viser en rypetetthet på 15,1 ryper pr. km
2
 for hele 

allmenningen, med konfidensintervall (10 – 22). Det er beregnet 12,5 ryper/km
2
 i sør, og 17,6 

ryper/km
2
 i midt og nord. Årets taksering angir en total lirypebestand i statsallmenningen på ca 6200 

liryper. Det er ca 1000 færre liryper enn perioden 2014-2015, mens det er ca 500 flere enn i 2016. 

 

Konklusjon: Bestandsforholdene for lirype i 2017 er på middels nivå sammenlignet med årene etter 

start av linjetaksering i 2008. Kyllingproduksjon er også middels bra. 

 

Andre arter: Takseringen er rettet mot lirype, men observasjoner av andre arter registreres. I år er det i 

tillegg observert 13 orrfugl i sør, det samme som i fjor. Orrfuglbestanden har vært svært lav i mange 

år. Det er et godt år for smågnagere med observasjoner på 33 av 50 linjer. 

 

I følge vår jaktstatistikk har fjellrypebestanden de siste årene en svak men jevn oppgang fram tom. 

2016. Det er trolig bra forhold for fjellrypa i år, men uvisst hvordan bestanden er, da det ikke foretas 

noen registreringer. Fjellrypa bør som tidligere innlemmes i eventuelle kvoter. En annen grunn for å 

gjøre dette, er at det for mange jegere er vanskelig å skille fjell- og lirype litt ut på høsten. Bestanden 

av hare har vært bra. 

 

Beregning av jaktuttak m.m. 

De siste rypeforskningsprosjekter viser til at det er forsvarlig med jaktuttak på 15 % av taksert 

rypebestand uten at det påvirker neste års hekkebestand (uttaket i ØSS har ligget på mellom 6 og 18 % 

i perioden 2008-2016). I gode år kan det tas ut mer, mens det i dårlige år bør tas ut mindre enn 15 %. 

Dette uttaksmålet forutsetter at det er en kyllingproduksjon på mer enn 2,5 kylling pr. rypehøne. 

Med en bestand på ca 6200 ryper, og produksjon på 4,6 kyllinger/høne, har vi et beregnet høstbart 

overskudd på ca 900 liryper i 2017. Det kan legges opp til noe større uttak enn i 2016, men lavere enn 

i perioden 2013-2015. Dette betyr at det er forsvarlig å gjennomføre jakt i år, men at jaktpresset/-

uttaket bør begrenses som det er gjort de siste årene. 

 

Tiltak for å begrense jaktuttak. 

Det er et faktum at fjellstyret gjennom vedtatte begrensninger har klart å holde et gjennomsnittlig 

uttak på under 15 % av taksert lirypebestand. Dette viser at de varierende reguleringsmekanismene  
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som brukes, sannsynligvis har virkning. Det er viktig å finne en balanse mellom antall jegere som får 

jakte, samtidig som at de som jakter, også får lov å felle ryper når bestanden er bra. Tiltakene virker 

best når jegerne har forståelse for, og er enige i de begrensningene som settes: 

 Fjellstyrets fastsatte jakttider i jaktreglene kan stå. Men snarefangst bør utfases også i år. I 2015 og 

2016 satte fjellstyret dagskvoten til mellom 1 og 2 ryper pr dag. Samtidig ble det fastsatt 

sesongkvote på 20 ryper pr jeger for de med sesongkort og lavere periodekvoter for korttidskort 

(bare i 2016). I år er det forholdsvis jevn bestand fra sør til nord. En kan endre noe på opplegget 

med å sette lik dagskvote i hele allmenningen, samtidig som en ikke benytter sesongkvote. 

Sesong- og periodekvoter er mindre kontrollerbare enn dagskvoter. En dagskvote på 2 ryper pr 

jeger/dag bør være et riktig tiltak i år. Dersom denne settes høyere må det kombineres med 

sesong- /periodekvoter. 

 Fjellstyrets administrasjon har også i år holdt igjen ca 100 jaktkort til utenbygdsboende jegere 

med- og uten hund. Disse bør ikke selges. Det bør heller ikke åpnes for fritt kortsalg uten hund på 

INATUR etter 16.10. Dette er seinjakt og begrunnes med at vi i år, med forholdsvis lav bestand av 

voksne liryper og middels kyllingproduksjon, bør bevare mest mulig av bestanden. 

 I sak 6/2017 gjorde fjellstyret vedtak om å åpne for salg av treningskort for fuglehunder i perioden 

1.11. – 31.3. Endelig vedtak er ikke gjort i denne saken, da det gjenstår å få nødvendige tillatelser 

til å benytte noen av verneområdene i Langsua NP. I samme sak åpnet fjellstyret for et begrenset 

salg av treningskort for fuglehunder fra 15. september, som et alternativ til jakt ved lave 

takseringsresultater. Eventuelt kortsalg avgjøres av fjellstyret gjennom vedtak etter 

lirypetakseringen i august. 

 

Naturmangfoldsloven § 7. 

Jf § 7 skal saken vurderes opp mot bestemmelsene i §§ 8-12: 

Småviltbestandene har store naturlige svingninger. I denne saken er forslag til bestemmelser for årets 

jakt vurdert med bakgrunn i taksering av lirypebestanden som utgjør ca 80 % av antall felte småvilt i 

statsallmenningen. Kunnskapsgrunnlaget er så godt som det innen rimelige krav lar seg gjøre å 

framskaffe. Jf vitenskapelig kunnskap er det i saken lagt opp til at uttaket ikke skal være større enn ca 

15 % av registrert lirypebestand, og dermed i liten grad vil påvirke neste års hekkebestand. En anser 

foreslått uttak som bærekraftig, og at saken er vurdert tilstrekkelig i forhold til tilgjengelig kunnskap 

(§8) og føre-var-prinsippet (§9). §§ 10-12 er også vurdert. En kan ikke se at forslag til vedtak er i 

konflikt med disse forhold. 

 

Fjelloven § 23, siste ledd: 

”Før fjellstyret gjer noko vedtak etter andre og tredje stykket, skal kommunen uttale seg. Er det 

usemje mellom fjellstyret og kommunen, må fjellstyrevedtaket leggjast fram for departementet som tek 

avgjerd i saka.” 

Saken, med forslag til vedtak, er oversendt kommunen v/skogbrukssjefen for uttale. Kommunen 

uttaler at de støtter de vurderinger som er gjort i saken. 

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret legger vekt på å finne en fornuftig balanse mellom bærekraftig høsting og det å ivareta både 

lokale og tilreisende jegere sine interesser. 

 

Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger som skal gjelde under 

småviltjakta 2017: 

 

Dagskvote: 

 Hele allmenningen og hele jakttiden 15.9. – 23.12.: 

 2 ryper pr. jeger pr. dag. 

 Ingen begrensning i uttak av andre småviltarter 

Med ”ryper” menes både liryper og fjellryper 

Flytting av kvoter mellom jegere og dager er ikke tillatt. 
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Andre begrensninger: 

 Resterende jaktkort som er holdt igjen i første tildelingsrunde, selges ikke. 

 Det åpnes ikke for salg av jaktkort til utenbygds jegere med eller uten hund, utover det som er 

forhåndssolgt. 

 Snarefangst tillates ikke i noen del av allmenningen. 

 Det er åpnet for jakt, så det selges ingen treningskort før 1. november. 

 

Vedtak: 

Fjellstyret legger vekt på å finne en fornuftig balanse mellom bærekraftig høsting og det å ivareta både 

lokale og tilreisende jegere sine interesser. 

 

Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger som skal gjelde under 

småviltjakta 2017: 

 

Dagskvote: 

 Hele allmenningen og hele jakttiden 15.9. – 23.12.: 

 2 ryper pr. jeger pr. dag. 

 Ingen begrensning i uttak av andre småviltarter 

Med ”ryper” menes både liryper og fjellryper 

Flytting av kvoter mellom jegere og dager er ikke tillatt. 

 

Andre begrensninger: 

 Resterende jaktkort som er holdt igjen i første tildelingsrunde, selges ikke. 

 Det åpnes ikke for salg av jaktkort til utenbygds jegere med eller uten hund, utover det som er 

forhåndssolgt. 

 Snarefangst tillates ikke i noen del av allmenningen. 

 Det er åpnet for jakt, så det selges ingen treningskort før 1. november. 

 

Enstemmig. 

 

 

*** 

 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes 

Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens 

dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

Vedtak fattet med hjemmel i fjellovens § 23, gjelder 1 uke etter at det er kunngjort. 


