


Rypeforvaltning i Statskog. 



Kristian Eiken Olsen 

• Fra Flekkefjord – bor i Åseral 

• Oppvokst med jakt og fiske 

• Bachelor i Utmarksforvaltning fra HiHM 
Evenstad 

• Kiær-Mykleby fra 2000-2007 

• Statskog fra 2007 

• Produktansvar for småvilt og fiske i Sør-Norge 



Jaktlig generalist. 



Statskog SF som forvalter. 
• Eies av Landbruks- og matdep. 

• Norges største grunneier – 20 %  

• 14000-15000 jaktkort / underholder ca 10000 
småviltjegere 

• ”utsolgt” for rypejakt. 

• Eier av ”Rypeprosjektet 06-11” – brukt 7-8 mill 
i midler pluss egeninnsats. 

• Pådriver og finansiør for ”Hønsefuglportalen” 

• Egen fagsjef med snart doktorgrad. 



Viktig prinsipp: 
• Å nytte ressursen slik at den er bærekraftig i all 

overskuelig fremtid. 

• Bærekraftig = holder seg på et normalt/ønskelig nivå, 
i god kondisjon – over tid. 

• Gjøre konkrete tiltak for å opprettholde eller nå den 
ønska bestanden. 

• Tilrettelegge for jakt for ”alle” (flest mulig) 

• Kan skape noen utfordringer.. 

 

 



Pålagt gjennom forskrift: 

• Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på 
statsgrunn: 

 § 1. Formål  

     Viltet og fisken skal forvaltes slik at hensynet til det 
biologiske mangfoldet ivaretas. Innenfor denne 
ramme skal ressursen utvikles med sikte på å sikre 
allmennhetens adgang til jakt, felling, fangst, fiske og 
friluftsliv… 

 



Naturmangfoldloven 

• § 1. (lovens formål)  

 Lovens formål er at naturen….tas vare på ved bærekraftig 

bruk og vern… 

• § 16. (høsting av vilt og lakse- og innlandsfisk) 
 …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…  

 

 



Noen tanker.. 

• Bærekraftig forvaltning går igjen som rød tråd. 

• Hva er et høstingsverdig overskudd?  

• Vil vi noen gang oppnå det i småviltsammenheng? 

• Høster vi på minimumsbestander? 

• Hvor mye skal folks kultur, tradisjon og tilgang 
vektlegges? 

• Statskog i større grad enn andre? 

• Garantist. 



Statskog-landet er så mangt. 

• ”Frittliggende” eiendommer i Sør-Norge. 

• Større sammenhengende eiendommer i nord. 

• Ulike forventninger til grad av regulering. 

• Både fra jegere og forvaltning/politisk.  

 



Tre vesentlige kriterier. 

• Vi må vite hva vi har = taksering. 

• Vi må vite noe om jaktinnsats. 

• Vi må vite hva vi tar ut = fangstraporteing.  

 

• Vi må i tillegg vite noe om hvor mye vi kan 
høste for å ikke sette bestanden tilbake = cirka 
15% 

• Resten er matte. 



Njardarheim 

• Cirka 820000 daa inklusive vann. 

• Lang historie mht kommersiell rypejakt. 

• 21 rypejaktfelt, ca 8000 daa til ca 50000 daa 

• Li- og fjellrypeterreng, de fleste en 
kombinasjon / gradienter. 

• Svært varierende grad av tilgjengelighet. 

• Preget av vannkraftutbygging. 

• Værutsatt, det meste av jakt før 1. november. 



Taksering 

• Linjetaksering, 60-70 linjekm hvert år. 

• Rogaland Fuglehundklubb og Fosseland Jakt 
og Hundesenter. 

• Lirype biotoper. 

• De mest tilgjengelige områdene = de som 
jaktes hardest. 

• Høstbestandestimat. 



Problemstillinger 

• Mye skal takseres på kort tid. 

• Nøyaktighet – slurv – vitringsforhold. 

• ”Vår beste gjetning” – alt annet er kun 
tilfeldigheter.. 

• Det er kun lirypebiotopene som takseres. 

• Vi vet for lite om fjellrype bestandene. 

• Antar at det kan være en sammenheng. 

 

 



Rapportering 

• Før: etter tilfeldighetsmodellen. 

• 2013: bra! 

• Rapportering på art, jaktfelt, dag nivå. 

• Rasjonell oppfølging. 

• Diskusjon rundt i hvilken grad vi kan ”tvinge” 
noen til å rapportere = håpløst. 



Ljosådalen i Njardarheim 



Jakttilbud i Njardarheim. 

• Fire ukesjaktperioder fra 10 sep. til 6. okt i 
hvert jaktfelt. 

• Hvert jaktfelt har sin totalkvote, fordeles på 4 
ukeperioder. 

• Dersom det er ryper igjen åpnes det for 
dagskort i det respektive jaktfeltet fom 7. okt. 

• Antall dagskort er tilpasset antall ryper / kvote 

• Kvote slutt = jakt slutt. 

 

 

 



Fortsetter.. 

• 2 jaktfelt med dagskort salg fra 10 september. 

• Totalkvote for jaktfelt. 

• Tilpasset antall tilgjengelige kort i forhold til 
kvote. 

• Dagskvote på 2 ryper / dag / jeger. 

• Forhåndsalg av kort = ønske om å kunne være 
synsk. Kortsalg ofte i 2 omganger – før og etter 
taksering. 



Opplæringsjakt rype Njardarheim 



Takk for meg. 


