
RAPPORT FRA TAKSERING AV RYPER I ØRVILLDALEN - VINGELEN 2007 
 
Takseringen ble gjennomført 18. og 19. august 2007 
 
Ansvarlig:  Per Østigård 
Antall taksører  10 
Antall hunder  11 
Antall linjer  7 
Linjemeter taksert 28 000 
 
Værforholdene under takseringen vurderes som gunstige med tanke på hundenes arbeidsforhold. Moderat 
temperatur, god fuktighet og noe vind.  
 
Få enslige voksne fugler eller par uten kyllinger ble observert. Størrelsen på kullene er dessuten særdeles positiv 
med mange store kull med opptil 10 -14 kyllinger. Innslaget av omlagte kull med ”pipkyllinger” ligger på et 
normalnivå.  
 
Det ble observert mye mus og noen få lemen. 
 
Det ble observert noe dagrovfugl, i særdeleshet fjellvåk. Jordugle ble også observert og dette bekrefter et godt 
smågnagerår. Ravn ble observert i beskjedent omfang.  
 
År Antall 

observasjoner 
Antall ryper Ryper pr. taksert 

1000 m 
Ryper pr. 
km2* 

Kyllinger pr. 
voksent par 

2002 37 179 6,3 36 5,8 
2003 74 326 11,5 68 4,0 
2004 93 456 16,0 89 4,7 
2005 104 491 17,5 86 5,6 
2006 61 363 13,0 60 6,3 
2007 95 721 25,8  8,3 
 
*Ryper pr. km blir beregnet av høgskolen på Evenstad via dataprogrammet ”Distance sampling”.  Resultatet fra 
denne beregningen foreligger ikke ennå.  
 
Taksørenes vurdering: 
Tabellen over de 6 årene det er foretatt organisert taksering i Ørvilldalen viser at de årlige svingningene er store, 
men at området gjennomgående har en svært god produksjon av liryper.  
 
Årets kyllingproduksjon er særdeles god med 8,3 kyllinger pr. voksent par. Dette er et sjeldent godt resultat i 
norske lirypebestander. En av hovedårsakene til den gode produksjonen er trolig et godt smågnagerår med 
påfølgende lav predasjon fra rovdyr. Andre faktorer slik som mattilgang i perioden rett etter klekking kan også 
ha medvirket. Første del av juni var svært varm med stor produksjon av insekter. Dårligere vær i slutten av juni 
har derfor neppe hatt noen innvirkning. 
 
Stamfuglbestanden er også god. Dette gir, i kombinasjon med den høye kyllingproduksjonen, et rypeår godt over 
det normale. Innføring av baglimit i 2006 kan være en medvirkende årsak til god stamfuglbestand i år. 
 
Gode værforhold (god vitring) under takseringen kan også spille en viss rolle når det gjelder totalresultatet av 
tellinga. Dette i den forstand at hundene kan ha påvist en større andel av den totale bestanden enn forrige år da 
værforholdene var mindre gunstig. 
 
20.08.07 
 
Per Østigård 


