
Bykle hotell 15.-16. oktober 2013 

Bård A. Lassen  

Vest-Agder fylkeskommune 

RYPESEMINAR 
 

HVORDAN STÅR DET TIL MED RYPENE PÅ AGDER? 

 

HVORDAN SIKRE EN FREMTIDSRETTET OG BÆREKRAFTIG 

RYPEFORVALTNING? 

 



STATUS - AGDER   

• 7 rypekommuner (Åseral, Sirdal, Hægebostad, Kvinesdal, 

Bygland, Valle, Bykle) 

• Både li- og fjellrype 

• Statsallmenning og private rettighetshavere 

• Begrensede muligheter for kjøp av jaktkort 

• Mangelfull organisering mtp forvaltning. 

• Lite fokus på taksering av rypebestander 

• Kraftig reduksjon i antall felte ryper siste årene 



HVOR FELLES RYPENE I AGDER? 



NASJONALT   

- 20 % - 78 % 



 

NASJONALT 

- 84 % 



VEST-AGDER 



AUST-AGDER 



ANTALL FELTE RYPER I AGDER-FYLKENE.  

1991/92-2012/13 

- 87 % 



HVA NÅ? 

• Er grensa nådd? Høstes det av et høstingsverdig 

overskudd? 

 

• Skal man sitte rolig å vente på at det går over eller 

forsøke å iverksette tiltak for å bedre situasjonen? 

 

 



LØSNING: RYPESEMINAR! 

• Fylkeskommunen har ansvar gi myndigheter, organisasjoner, bedrifter og 

personer bistand, råd og veiledning i saker knyttet til viltforvaltning. 

 

• Fylkesmennene har et særlig ansvar for å ivareta hensynet til bevaring av 

naturens mangfold.   



HOVEDMÅL MED SEMINARET 

• Bedre kunnskapsgrunnlaget  

• Vise gode eksempler 

• Stimulere til samarbeid mellom: 

• Rettighetshavere (jaktrett)  

• Frivillige (taksering, informasjon, holdninger) 

• Offentlige (kompetanse, ressurser) 

• Drøfte organisering av rypeforvaltningen 

 
 



UTFORDRINGER 

• Balansere tilgang til rypejakt opp mot en bærekraftig forvaltning 

med uttak fra høstingsverdig overskudd. 

• Sikre kunnskapsbasert forvaltning – f.eks. taksering og bruk av 

gode forvaltningsmodeller. 

• Få til god organisering av rettighetshavere på tvers av 

eiendoms- og kommunegrenser. 

• Få til godt samarbeid mellom private, frivillige og offentlig 

viltforvaltning. 

• Bedre allmennhetens tilgang til gode jaktopplevelser?? 



PROGRAM 

 Tidspunkt: Tirsdag 15. oktober

12.00-13.00 Ankomst og lunsj

13.00-13.30 Åpning. Bakgrunn for samlingen.

Bård A. Lassen, Vest-Agder fylkeskommune

13.30-14.30
Hva vet vi om ryper? Kunnskapsgrunnlag og forvaltning. 

Hans Christian Pedersen (NINA)

14.30-15.00
Spredning av ryper og hvor slår de seg ned?            

Torstein Storaas (Høgskolen i Hedmark – Evenstad)

15.00-15.15 Beinstrekk

15.15-16.15
Rypetaksering – gjennomføring og bruk.                   

Torstein Storaas (Høgskolen i Hedmark – Evenstad)

16.15-16.45

Statskogs rypeforvaltning generelt, og forvaltning av rype 

i Njardarheim spesielt.                                                  

Kristian Eiken Olsen 

16.45-17.30
Erfaringer fra bærekraftig rypeforvaltning i Forollhogna. 

Arne Nyaas (Lokal koordinator for utmarkslaget)

17.30-18.30 Spørsmål og diskusjon.

19.00
Middag - med en fylkespolitisk hilsen til rypa fra fylkesordfører 

i Aust-Agder Bjørgulv S. Lund



PROGRAM 

 Tidspunkt: Onsdag 16.oktober

07.30-08.30 Frokost.

08.30-08.45 Innledning. Tor Punsvik, Fylkesmannen i Vest-Agder 

08.45-09.15

Utfordringer og muligheter i rypeforvaltningen sett fra 

rettighetshavernes ståsted.                                          

Sondov Bjåen, Bykle

09.15-10.00
Hvordan vil Statskog forvalte rypa i Njardarheim i årene 

som kommer? Kristian Eiken Olsen

10.00-10.30

Hva mener jegerne om behovet for endret rypeforvaltning 

på Agder? Øystein Stamland,  Vest-Agder Jeger- og 

Fiskerforbund

10.30-11.30 Spørsmål og diskusjon

11.30-12.00
Oppsummering og tanker om veien videre. Ved 

arrangørene

12.00 Lunsj og avreise.



VEL MØTT TIL SEMINAR! 

 


