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Jaktuttak av hønsefugl

Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011
• ” Fremtidens forvaltning av rype og
skogsfugl til beste for grunneiere,
jegere og andre brukere ”
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Delmål
 håndbok for rypeforvaltere
 rammevilkår for næringsutvikling av småviltjakt
 hvem er ”rypejegeren”?
 hvem er ”grunneieren”?
 kartlegge egenskaper ved landskapet som
bestemmer rypeterrengets kvalitet
 videreutvikle et system for et landsdekkende
frivillig takseringssystem for rype
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 finne ”regler” for forvaltning av rypeterreng av
ulik kvalitet basert på takseringer
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Hvem er ”rypejegeren” og hvem er
”grunneieren”?

Hvem er og hva vil rypejegeren?

... og hva mener de om
rypejakta?

Hvis bestanden krever en begrensning i
jaktuttaket – hva synes du om det?

Hvis bestanden krever en begrensning i
jaktuttaket – hva synes du om det?
Årlig kvote

Rypejegernes holdninger til uttaksbegrensninger
15 ryper/sesong

Overholdt den fastsatte
Jaktet, men ikke
Latt være å dra på jakt
kvoten
overholdt den fastsatte
(%)
(%)
kvoten
(%)

5 ryper (n=452)

53.9

18.5

27.6

10 ryper (n=618)

73.9

15.4

10.6

20 ryper (n=761)

90.9

6.6

2.5

30 ryper (n=793)

95.5

3.3

1.2

Ikke vinterjakt
2 ryper/dag

Å se mye fugl er viktig for norske rypejegere, men forutsatt at de får
felt noe fugl, er store utbytter generelt ikke viktig. Jegerne oppgir at
de er betalingsmessig ”mette” ved rundt 6 felte fugl per dag.

Uten hund
Med hund

Dele opp jaktsesongen

Viktigheten av utbytte varierer naturlig nok blant jegerne, og norske
rypejegere kan i den forbindelse deles i tre jegertyper:
”Opplevelsessøkeren” (43%), ”Den Utbytteorienterte” (32%) og
”Nordens Tradisjonalist” (25%). Den siste gruppa jakter mest og vil
betale minst, i motsetning til den første, som vil betale mest for jakta
uavhengig godt eller dårlig utbytte. Den Utbytteorienterte jakter
nesten like mye som Nordens Tradisjonalist, men har en betalingsvilje
som øker med økt utbytte.

Færre jegere i terrenget samtidig
Kortere jaktsesong
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Gjennomsnittskåre

Tilfredshet i forhold til utbytte

Hundejegere er mer fornøyd...

Tilfredsheten øker med antall felte fugl per
dag
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Antall ryper felt per dag
Figur 5. Hvordan fornøydheten endres med antall felte ryper. (Kilde: Faye-Schjøll 2008).
Changes in satisfaction related to number of harvested willow ptarmigan.
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Men hva mener egentlig grunneieren?
Det er tross alt han/hun som bestemmer om vi
skal få jakte – i tillegg til dagens rammeverk

Kartlegge egenskaper ved landskapet som
bestemmer rypeterrengets kvalitet

Formålet med å tilby rypejakt
Formål

Uttaksbegrensende tiltak som gjøres i dårlige rypeår.

Antall
svar

% av N

Sikre allmennhetens tilgang til jakt (der
dette er lovregulert)

38

84.4

Inntjening for grunneier/-e

23

51.1

Sikre arbeidsplass
distriktsutvikling

og

bidra

til

15

33.3

Sedvane/tradisjon

7

15.6

Tilby kombinasjonsprodukter med vekt
på opphold, guiding m.m.

5

11.1

Jakter sammen med familie og venner

5

11.1

Tilby eksklusiv jakt av høy kvalitet

3

6.7

Jakter selv, selger ikke jakt til andre

1

2.2

Total

97

215.6

Begrensende tiltak i dårlige rypeår
Begrense antall jaktkort
Forbud mot vinterjakt
Dagskvoter
Avkorting av jakttid sent i jakta
Dele opp i kortere jaktperioder med færre jegere per
periode
Avkorting av jakttid tidlig i jakta
Frede deler av terrenget
Årlig kvote pr. jeger
Jakta avsluttes på grunnlag av tilbakemeldinger fra
jegerne
Selger treningskort for trening av fuglehunder i stedet
for jaktkort
Erstatte jakt med hund med jakt uten hund
Områdekvoter

N
29
28
30
26

Skåre
4.1
3.9
3.6
2.6

S.E
.29
.32
.34
.32

27

2.4

.35

27
26
26

2.1
2.1
2.0

.25
.33
.32

26

1.8

.23

24

1.6

.28

25
25

1.5
1.3

.25
.20

Kartlegge egenskaper ved landskapet som
bestemmer rypeterrengets kvalitet
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2008-2010, 91 takserte områder
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Innerdalen
Dalsbygda west
Fjesetfjellet
Skjellom
Sør Helgeland 1
Nekjådal
Kvikne stat C
Dalsbygda East
Bulona
Mykleby
Båttjønndalen
Middagskneppen
Namsskogan stat
Drevfjellet
Uppnosi Sota
Viltstellomr 1
Lendfjellet
Elgvasslien
Bittermarka
Storinnsjøen
Kikne stat B
Pihl AS
Arefjell
Fulufjellet
Berghøgda
Viltstellomr 2
Lordalen
Lierne Fjellstyre
Herratind
Aursjøen Grotli
Langsjølia
Råtåsjøhø
Tverrfjellet
Kakeldalen
Pikhetta
Hitfjell
Øystre Slidre
Storgrytdalen
Sør Helgeland 3
Heggebotnflya
Dalsiden
Grønfjellet
Dovrefjell
Stjørdal Fjellstyre
Andøya
Hjerkinn-Drivstua
Eltdalen
Vindøldalen Surnadal
Verdalbruket
Kvikne stat D
Snåsa stat
Steinkjær stat
Krutfjeld
Steinkjer_A
Byvann
Svandalen
Hadseløya
Engerdal stat 3
Ringebu stat 3
Nesset
Namdalseid stat
Ringebu stat 2
Letninglia
Kvikne stat A
Gausdal Kontrollomr.
Altevann
Raufjellet Vang
Leirpollen
Soussjavre
Gausdal Refugieomr.
Nekkjølen-Joten
Fonnåsfjellet
Trønnes
Grimsdalen
Virvass refugie omr.
Silset Gjemnes
Vindm. Smøla
Kjæs
Indre Salten
Grødalen Sunndal
Engerdal stat 1
Kontr. Smøla
Ringebu stat 1
Levanger stat
Stilla
Ytre Salten
Sandnesdalen
Virvass Kontroll omr.
Rauma
Spielgajavrit
Gaedgejavrit

Ptarmigan/km2

40

>40/km2 31-40/km2

21-30/km2

Terreng 1

11-20/km2

2-10/km2

Terreng 2

Kartlegge egenskaper ved landskapet som
bestemmer rypeterrengets kvalitet
Godt habitat/høy tetthet

Dårlig habitat/lav tetthet
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Kartlegge egenskaper ved landskapet som
bestemmer rypeterrengets kvalitet
Godt habitat/høy tetthet

Godt habitat/lav tetthet

Stort fokus på takseringer og informasjon
om jaktuttak og jaktinnsats
 men gir takseringene et godt bilde av
bestanden? (kamuflert tjuvtrening!)
 er jaktstatistikk til å stole på.... og gir den
et riktig bilde av bestandssituasjonen?
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Hvis jaktuttaket gjenspeiler bestanden, må vi
skyte flere ryper med økende bestandsstørrelse
ved samme innsats, feks per dag

Sammenheng mellom bestand (taksering)
og jaktuttak (skutte ryper) i større skala
(tid og rom)

CPUE i forhold til rypetetthet
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..betyr dette at takseringene er feil og/eller
at informasjon om uttak og innsats er feil?

Finne ”regler” for forvaltning av rypeterreng
av ulik kvalitet
Hvilke effekter har de forskjellige
forvaltningstiltakene på rypebestanden på
kort og lang sikt?
Teste forskjellige forvaltningsmodeller
(Statskog, Statsalmenninger,
Finnmarkseiendommen, større private
grunneiere).
Forvaltningsmodeller = høstingsmodeller
(regulering av jaktuttak)

Sannheter om jakt på lirype fram til
2000
 Jakt antatt å ha liten
betydning for
endringer i bestanden
(<10% av
høstbestanden)
 Vi høster av et
overskudd og tar en
del av det som ville
forsvinne pga naturlig
dødelighet
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Betydningen av jakt på lirypebestander
1996-2000
 Ryper kan høstes effektivt >
overbeskatning
 Jaktdødeligheten har betydning
for hekkebestanden neste år
 Hvis 10 liryper blir skutt om
høsten blir 3 av disse ”erstattet”
gjennom økt overlevelse
(redusert dødelighet) av ryper
etter jakta.
 ..men uttaket fører til en
reduksjon av hekkebestanden
neste år tilsvarende 7 ryper.
 Dvs total dødelighet = naturlig
dødelighet + jaktdødelighet (eks
20 +7 = 27 ryper)

I tillegg viser nye analyser;
 Hvis 10 liryper blir skutt om
høsten blir 3 av disse
”erstattet/kompensert”
gjennom økt overlevelse
(redusert dødelighet) av ryper
etter jakta.
 ..men kompensasjonen er ikke
jevnt fordelt i forhold til
jaktuttakets størrelse.
 Det er høy kompensasjon ved
moderat jaktuttak (15%) og
minimal kompensasjon ved høyt
jaktuttak (30%).
 Et jaktuttak opp mot 15%
synes derfor å være forsvarlig

Finne ”regler” for forvaltning av rypeterreng
av ulik kvalitet
Teste forskjellige forvaltningsmodeller =
høstingsmodeller (regulering av jaktuttak)
Indirekte; redusere jaktinnsats – færre
jaktkort, seinere jaktstart, tidligere
jaktslutt, Svensk modell-jaktdager/km2
(eks Jämtland) mm
Direkte; redusere jaktuttak – dagskvote
(bag limit), sesongkvote, opprette refugier
uten jakt mm
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Eksempel fra forsøksområdet
i Hattfjelldal

Refugiemodell forsøkt i prosjektet
 Refugier – frede 25-40%, fordelt på
flere områder a 10 km2 – 4-5 km
avstand

Krutfjellet, refugieområde
Jaktbart areal = 79,5 km2
2008; 10 ryper/km2, skutt 41 ryper, jaktet 94
dager, uttak; 5,1 %, jakttrykk; 1,2 dager/km2

Arefjellet, kontrollområde
Jaktbart areal = 118 km2
2008; 12 ryper/km2, skutt 117 ryper, jaktet 136 dager
Uttak; 8,2 %, jakttrykk; 1,2 dager/km2

Tanker om framtidas
forvaltning innebærer
områdeforvaltning på
jaktterrengnivå

..men hvis det settes jakttrykkstak
(eks 3 dager/km2) i hele Nordland, blir
det riktig?

Dvs områdeforvaltning av
terrenger fra noen titalls
til noen hundre km2

60

Pr ose nt jak tutta k

Muliggjør en mye bedre
styring av jaktuttak,
jakttrykk og hensyntagen
til andre brukere
Begrense uttaket
gjennom stenging når
innsats overskrides (eks
3jaktmanndager/km2)
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Områdekvoter for hele sesongen

1. Beregnet som alt over 2,5 kylling/par
(samme vårbestand året etter)

Uttak vs innsats
Finnmarkseiendommen

0
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 Kvotejakt; kort a 10-30 ryper,
områdekvote basert på:

40
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Jakttrykk (timer/km²)

y = 39,396x - 23,506
R² = 0,5576

60

– Tellinger før jakt og
måling av uttak gir
best grunnlag for
forvaltning
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0

Prosent uttak av bestanden

Prosent uttak av bestanden
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Anarjokka
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Uttak vs innsats
Forsøksområder Nordland
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Meråker-Selbu + Hardangervidda
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Uttak vs innsats i forsøksområdene i
Finnmark og Nordland
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2. Beregnet som 15% i alle år

y = 10,83x + 13,447
R² = 0,3983
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3. Høstkvote vs vinterkvote?
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Data fra Saltfjellet

Høstjakt eller vinterjakt?

Kvotejakt; beregnet som alt
over 2,5 kylling/par (samme
vårbestand året etter)
Taksering 2008; 1,1 og 2009;
1,7 kylling/par – dvs ingen
jakt
Saltfjellet, kontrollområde
Jaktbart areal = 39 km2
2008; 8 ryper/km2, skutt 66 ryper,
jaktet 269 dager
Uttak; 21,2%, jakttrykk; 6,9 dager/km2

Når skal vi jakte?
Høst (Aug-Sept)

Demografisk verdi – verdien av ei rype gjennom året
Vinter (Feb-Mars)

Tidsavhengig kvotejustering

Kvotejustering brukt på
data fra Saltfjellet
Saltfjellet, kontrollområde
Jaktbart areal = 39 km2
2008; 8 ryper/km2, skutt 66
ryper
Beregna kvote 15%; 47 ryper
Justert februarkvote; 33 ryper,
dvs dobbelt februarkvote skutt
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Foreløpige konklusjoner
 Et jaktuttak tilsvarende 15% av taksert
høstbestand synes forsvarlig
 Et jaktuttak over 15% kommer i stor grad i tillegg
til naturlig dødelighet
 Ved å redusere beregnet septemberkvote med ca
30% kan vinterjakt gjennomføres som tidligere
(gitt at ikke høstjakt gjennomføres)
 En fordeling av beregnet septemberkvote kan
fordeles gjennom hele sesongen avhengig av hvor
mye som til ethvert tidspunkt skytes
 Begrensning av jaktuttaket gjennom jakttrykk
(dager/km2) er avhengig av at man har god
kunnskap om områdespesifikke forhold

Foreløpige konklusjoner, forts
 Bruk av refugiekonseptet i rype- og skogsfuglforvaltning må utprøves i større målestokk før
konklusjoner kan trekkes
 Rypejegere foretrekker sesongkvoter og forvaltningen
bør forsøke å legge til rette for dette
 Taksering av områder er et svært godt grunnlag for
beslutninger om forvaltningsgrep, gitt taksering av god
kvalitet
 Det gjenstår mye arbeid i form av analyser og
sammenstilling av data fra Rypeforvaltningsprosjektet
så dere må ha tålmodighet med oss!

Takk for oppmerksomheten
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