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å fiske

Jo Inge Breisjøberget

Eiendommene

• Statskog har 
grunnbokshjemmel til ca. 
60.000 km2, eller vel 1/5 
av fastlands-Norge .

• Statsallmenningene i Midt-
og Sør-Norge omfatter ca 
27.000 km2, og forvaltes i 
medhold av fjelloven og 
statsallmenningsloven.

• Over 80 % av arealet ligger 
over skoggrensen. Prod. 
skog: 4.800 km2 
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Organisering

• Eierskapet forvaltes av 
landbruks- og 
matministeren gjennom 
foretaksmøtet.

• Statskog har 121 ansatte, 
fordelt på hovedkontor og 
18 lokalkontor.

• Statskog er grunneier i 17 
fylker og i 194 kommuner.

Fellesskapets grunneier: Tilrettelegger, samarbeidspart og 

tilbyder

Definerte mål: 

 Øke antall kunder og brukere gjennom produktutvikling og 
bedre tilgjengeliggjøring av jakt, fiske og friluftsliv

 Drive kunnskapsbasert forvaltning av utmarksressursene

Tilbyder:

 Landets største tilbyder av jakt og fiske for allmennheten

Samarbeidspart:

 Samarbeidsavtaler med NJFF, Forsvarsbygg, DNT, Norske 
Lakseelver, NRL NINA, NFS, SNO.
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STATSKOGS TILRETTELEGGING FOR ALLMENNHETENS 

TILGANG TIL JAKT OG FISKE

Allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv på 
Statskogs grunn er sikret som en rettighet. 

 Statskog skal innenfor bærekraftig forvaltning av 
ressursene slippe til flest mulig på jakt og fiske. 

Policy om å ta markedspris, men ikke være 
prisledende. Prisene skal ikke være ekskluderende. 

Overordna ansvar for tilrettelegging og rekruttering. 
Stor tilbyder av opplæringsjakter og fiskeaktiviteter. 

Vi skiller ikke mellom innenbygds- eller utenbygds 
jegere eller fiskere, eller med og uten hund.       

6



25.04.2016

3

Naturmangfoldloven

Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig 

dokumentasjon tilsier at arten produserer et 

høstingsverdig overskudd. 

Det skal også legges vekt på artens betydning for 

næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i 

vedkommende område og på skade som arten 

gjør. 

Hva er greia med ryper?

• Trykker godt for hund

• Smaker godt!

• Takknemlig og ”lett” jaktobjekt

• Vær

• Folkehelse
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Jaktuttak av li- og fjellryper
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Sandercock, Nilsen, Brøseth & Pedersen: Is hunting mortality additive or 
compensatory to natural mortality? Effects of experimental harvest on 
the survival and cause-specific mortality of willow ptarmigan,Journal of 
Animal Ecology, Volume 80, Issue 1, pages 244–258, January 2011

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2656.2010.01769.x/full
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Eksempel fra forsøksområdet 
i Rana

Virvassdalen, refugieområde
Jaktbart areal = 79,4 km2

2008;  jaktuttak; 56,1 %, jakttrykk; 2,6 dager/ km2

2009; jaktuttak; 67,8 %, jakttrykk; 2,8 dager/ km2

2010; 7,1 ryper/ km2, skutt 332 ryper, 162 jaktdager, 
uttak; 60,1 %, jakttrykk; 2,1 dager/ km2

Virvassdalen, kontrollområde
Jaktbart areal = 98 km2

2008; jaktuttak; 31,5 %, jakttrykk; 1,3 dager/ km2

2009; jaktuttak; 104 %, jakttrykk; 1,6 dager/ km2

2010; 5,2 ryper/ km2, skutt 203 ryper, 125 jaktdager, 
jaktuttak; 41,5 %, jakttrykk; 1,3 dager/ km2

Framtidige forvaltningsmodeller

Tre viktige prinsipp:
1. Taksering
2. Innsats
3. Uttak
Taksering: Hvor mye er nok? Kan vi 

stole på resultatene? 
Representativitet?

Innsats: Hvor intenst jaktes det? 
Hva er jakttrykket?

Uttak: Hvor mange ryper skyter vi 
per arealenhet? Over tid?
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• DISTANCE

• Mye i noen områder 

eller lite spredd utover?

• Kvalitet?

• Vær og føre?

• Skogsfugl

• Kurs/utvikling/prosess

• Fjellryper – pilot 2016

Taksering
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Hvis jaktuttaket gjenspeiler bestanden, må vi skyte flere 

ryper med økende bestandsstørrelse ved samme innsats, 

feks per dag

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?

Sammenheng mellom bestand (taksering) og jaktuttak 

(skutte ryper) i større skala (tid og rom)

Pilot – fjellrype 2016

• Vil prøve ut ett område i Sør-Norge, to i 

Nordland og ett i Troms.

• Samarbeid med Nordland/Troms JFF og FeFo.

• Veldig arbeidskrevende; 25/40 punkter, 3 ggr.

• Langsiktige trender. Utvikling.

• Produksjon?
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Skogsfugl

• Før: kyllingpredasjon, habitatfragmentering, 
kjønnsfordeling, områdebruk.

• Nå: høy voksendødelighet, storfugl omtrent i balanse, 
orrfugl ned, hønsehauk, rev, smågnagere, skogbilde.

• Nordland?

• Orrfugl: 1830 stk (1040)

• Storfugl: 240 stk (150)

• Taksering? Fredning? Eller…

Catch and release????

Utsikter for årets jakt….
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• Antall jaktdager?

• Jaktdager med fangst?

• Antall ryper per jaktdag?

• Jaktfelter med mangefå

jaktdager

• Kvinne/mann, 

gammel/ung, 

innenbygds/utenbygds

• Når i sesongen?

Innsats

• For mye innsats?

Uttak

• Hvor skytes rypene?

• Når?

• Av hvem?

• Jaktfelter med høyt/lavt uttak

• Lirypeareal?

Populær informasjon
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Mål og strategier for rypeforvaltningen

Mål:

• Forvaltningen skal være bærekraftig over tid.

• Forvaltningen skal være kunnskapsbasert.

• Innenfor disse rammene: slippe til flest mulig 

til en pris som ikke er ekskluderende.

• Ikke nødvendigvis noe mål om å ha flest 

mulig ryper!

Hvordan beslutte begrensinger i jakta?

• Samarbeidsavtale med NJFF og NRL, samt 

Regionutvalg i nord (= politikere). 

• Årlige møter på sentralt nivå, jevnlige møter 

på lokalt/regionalt nivå.

• Eks: Samarbeidsutvalg – Invitasjon Nordland og 

Troms. 

• Brukerne, dvs. jegerne og reindrifta er med og 

bestemmer i forvaltningen. Når beslutninger 

tas.

Forvaltning av ryper hos Statskog

Treårsperioden med aktivering/rapportering i hele 
Nordland og Troms er over.

Hva nå?

Aktivering/rapportering er kommet for å bli.

Dagskvoter? Sesongkvoter? 

Begrensing i antall jegere? 

Begrensning i ant jaktdager?

Gjøre ingenting?
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Hva mener rypejegerne?

31

Rypejegernes holdninger til uttaksbegrensninger

1 2 3 4 5

Kortere jaktsesong

Færre jegere i terrenget samtidig

Dele opp jaktsesongen

2 ryper/dag

Ikke vinterjakt

15 ryper/sesong

Gjennomsnittskåre

Uten hund

Med hund

Du ”tukler” med folks fritidssysler..
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Eksempel, lirype
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Eksempel, lirype
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Takk for meg!


