
RAPPORT FRA TAKSERING AV RYPER I ØRVILLDALEN - VINGELEN 2010 
 

Takseringen ble gjennomført 7 og 8 august 2010 

 

Ansvarlig:  Per Østigård 

Antall taksører  7 

Antall hunder  11 

Antall linjer  7 

Linjemeter taksert 28 000 

 

Værforholdene under takseringen var periodevis krevende med forholdsvis høye temperaturer. Dette innvirket på 

hundenes arbeidsforhold og kan ha påvirket takseringsresultatet litt i negativ retning. 

 

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

kull i fjor hadde 7 kyllinger. I år hadde 60% av kullene 7 eller flere kyllinger. Også i år fant vi noen få rypepar 

uten kyllinger, men dette er normalt selv i de beste årene. 

 

Det ble observert forholdsvis mye mus og lemen slik at dette året kan betraktes som et typisk smågnagerår. 

 

Det ble observert noen få rovfugler. 

 

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 * 6,7 

 

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

denne beregningen foreligger ikke ennå.  

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

A
nt

al
l

Ryper pr.  taksert km.

Kyllinger pr.  voksent par

 
 

Taksørenes vurdering: 

Tabellen over de 9 årene det er foretatt rypetaksering i Ørvilldalen viser at de årlige svingningene er store. 

Området har i norsk sammenheng gjennomgående likevel en svært god bestand av liryper.  

 



Resultatet av tellinga stemmer godt med taksørenes forventninger på forhånd. Et godt smågnagerår kombinert 

med lav stamfuglbestand bør normalt gi få men store kull. Dette viste seg å slå til. Årets kyllingproduksjon på 

6,7 kyllinger pr. voksent par er den nest beste produksjonen i 9-årsperioden. 

 

Etter et krakk i rypebestanden i 2009 vil det ikke være mulig å forvente et topp rypeår allerede det påfølgende 

året. En fornuftig forvaltning med lavt jaktuttak i 2009 ser ut til å ha berget restene av stamfuglbestanden.  

Sammen med god produksjon i år har dette bidratt til å snu utviklingen og lagt til rette for en rask 

bestandsøkning de nærmeste årene.  

 

2010 må betraktes som et noe under middels rypeår i Ørvilldalen.  Med fortsatt god forvaltning, og med 

rypejegere som tar ansvar, ligger det til rette for en positiv utvikling de nærmeste årene.  

 

 

9. august 2010 

 

 

Per Østigård 


