
RAPPORT FRA TAKSERING AV RYPER I ØRVILLDALEN - VINGELEN 2011 
 

Takseringen ble gjennomført 13 og 14 august 2011 

 

Ansvarlig:  Per Østigård 

Antall taksører    9 

Antall hunder  11 

Antall linjer    7 

Linjemeter taksert 28 000 

 

Værforholdene under takseringen var gode med tanke på hundenes arbeidsforhold i felten.  

 

Kyllingproduksjonen pr. voksent par er den nest høyeste siden takseringe i dette området startet i 2002. Vi fant 

mange særdeles store kull. Flere ganger lå to kull samlet slik at enkeltoppflukter ga mer enn 20 fugler. Også i år 

fant vi noen få rypepar uten kyllinger, men dette er normalt selv i de beste årene. 

 

Det ble observert mye mus og lemen slik at dette året i likhet med forrige år kan betraktes som et typisk 

smågnagerår. 

 

Det ble observert noen rovfugler, hovedsakelig de mindre artene samt jordugle.  

 

År Antall 

observasjoner 

Antall 

voksne 

Antall  

kyllinger 

Antall 

ryper 

Ryper pr. 

taksert 1000 m 

Ryper pr. 

km2 

Kyllinger pr.  

voksent par 

2002 37 46 133 179 6,3 36 5,8 

2003 74 94 232 326 11,5 68 4,9 

2004 93 121 335 456 16,3 89 5,5 

2005 104 130 361 491 17,5 86 5,6 

2006 61 88 275 363 13,0 60 6,3 

2007 95 140 581 721 25,8 152 8,3 

2008 99 149 357 506 18,1 79 4,8 

2009 34 57 67 124 4,4 11 2,4 

2010 38 63 211 274 9,8 40 6,7 

2011 77 134 525 659 23,5  7,8 

 

*Ryper pr. km2 blir beregnet av høgskolen på Evenstad via dataprogrammet ”Distance sampling”.  Resultatet fra 

denne beregningen foreligger ikke ennå.  
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Vurdering: 

Tabellen over de 10 årene det er foretatt rypetaksering i Ørvilldalen viser at de årlige svingningene er store. 

Området har i norsk sammenheng gjennomgående en svært god bestand av liryper. En sammenligning med 

takseringsresultatene i øvrige deler av landet bekrefter dette.  

 

Jeg antar at predasjonen fra rovfugl generelt ikke er det største problemet i Vingelen da det er få velegnede 

reirplasser for de store rovfuglartene i området.  Rev, røyskatt, mår og kråkefugler vil da være de viktigste artene 

som forsyner seg av rypene. Disse artene tar i hovedsak egg og kyllinger og dermed blir det totale tapet til rovdyr 

lite i smågnagerår når det er nok mat til de firbeinte rovdyrene. Størst tap i år har trolig vært til kråke- og 

måkefugler. 

 

Værforholdene under årets taksering var bedre med tanke på hundenes arbeidsforhold enn det vi har opplevd de 

fleste årene takseringen har pågått.  Dette kan ha påvirket takseringsresultatet i positiv retning i den forstand at vi 

fant en større andel av fuglene i terrenget. 

 

Resultatet av tellinga stemmer godt med våre forventninger på forhånd. I 2010 var produksjonen god men en 

svært lav stamfuglbestand ga likevel et rypeår under middels. God smågnagerbestand og bra værforhold under 

klekkingen gir sammen med en større stamfuglbestand god uttelling i 2011. Årets kyllingproduksjon på 7,8 

kyllinger pr. voksent par er svært bra og gir den nest beste produksjonen i den 10-årsperioden takseringer er 

foretatt. Når stamfuglbestanden har økt fra bunnåret i 2009 blir også den totale høstbestanden over middels god 

sammenlignet med gjennomsnittet i det siste 10-året. 

 

 

 

15. august 2011 

 

 

Per Østigård 

 


