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Utsikter for årets rypejakt på Finnmarkseiendommen  

Taksering viser fortsatt lave tettheter av rype og storfugl i nesten hele Finnmark. FeFo 
oppfordrer jegerne om å vise måtehold under jakta, og innfører dagskvoter på 2 liryper 
og 3 fjellryper i hele Finnmark. Det innføres dagskvote på 1 skogsfugl per jeger i Sør-
Varanger og Karasjok.  

Finnmarkslovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark 
fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i 
fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, utmarksbruk, næringsutøvelse og 
samfunnsliv. Finnmarkseiendommen-Finnmárkkuopmodat (FeFo) skal forvalte de 
fornybare ressursene på sin grunn i samsvar med lovens formål og innenfor de rammer 
som følger av viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven og annen lovgivning. Naturens 
mangfold og produktivitet skal bevares.  

Styret for FeFo vedtok 18.04.2008 å innføre dagskvoter for småvilt på hele eller deler av 
Finnmarkseiendommen, ved behov.   

Som et ledd i forvaltningen av småviltbestandene i Finnmark er årets hønsefugltaksering 
med hund nå gjennomført. Fugletakseringer med stående fuglehund er vårt viktigste 
verktøy for å anslå tettheter av hønsefugl på Finnmarkseiendommen. Beslutninger om 
dagskvoter gjøres på bakgrunn av disse resultatene.  

Rype- og skogsfugltakseringen er foretatt i august etter faste takseringslinjer i 
populære jaktområder i 11 kommuner som utgjør 330 km. Det er i tillegg taksert 530 km 
knyttet til Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 (RFP). Totalt på Finnmarkseiendommen 
er det dermed taksert 860 km linje fordelt på lirypetaksering og storfugltaksering. Lokale 
jeger- og fiskerforeninger og fuglehundklubber har som vanlig gjort en kjempeinnsats 
med det praktiske arbeidet rundt rypetakseringen. Stor takk til dem. Vi takker også alle 
som har sendt inn fangstrapporter, og oppfordrer alle til å gjøre dette i framtida.   

Lirype og storfugl 
Takseringsresultatene har gjennomgående vist svært lave tettheter med varierende  
kyllingproduksjon.  

Estimert tetthet på indre strøk var 4 liryper/km2 med en kyllingproduksjon på 2,8. 
Estimater for fulltakserte jaktfelt tilknyttet RFP i Kautokeino bekrefter dette resultatet, og 
her er produksjonen på 2,0 kyllinger per høne.  
Resultatene fra 2008 indikerte og tettheter på 4 liryper/km2 med en kyllingproduksjon 
på 2,1, og en kyllingproduksjon på 0,3 i forskningsområdene.  Årets resultat indikerer 
dermed fortsatt svært lave tettheter med en noe bedre produksjon i rypebestanden på 
indre strøk enn i fjor.   

I kystnære områder i Vest-Finnmark var det noe variasjon lokalt. Et tetthetsestimat for 
regionen indikerer tettheter av lirype på 5 ryper/km2, men dette varierer. 



Kyllingproduksjonen varierer også, med et gjennomsnitt i regionen på 4,2 kyllinger per 
høne. I 2008 var kyllingproduksjonen for tilsvarende områder stort sett under 1 kylling 
per høne, men da med stor variasjon.    

I Øst-Finnmark ble tettheten av lirype estimert til 6 ryper/km2 med 2,6 kyllinger per 
høne. Dette indikerer en marginal økning fra 2008, da tilsvarende estimat ga 5 ryper per 
km2  og en kyllingproduksjon på 1,3 kylling per høne.   

Taksering i Pasvik og Anarjohka antyder lave tettheter av så vel storfugl som lirype. Her 
er imidlertid observasjonene for få til å gi noe godt estimat på tetthet.  

Det er normalt med svingninger i småviltbestandene, både i tid og rom. Det totale 
gjennomsnittet for produksjon hos lirype i Finnmark i perioden 1976-2006 har vært 4,1 
kylling per høne. Årets taksering indikerer dermed lave tettheter og noe under middels 
produksjon av lirype i stort sett hele Finnmark. Det samme kan sies om storfugl i Pasvik 
og Karasjok. Kollaps av smågnagerbestandene våren 2008 med påfølgende svært dårlig 
kyllingproduksjon i fjor år kan være en av årsakene til de lave tetthetene som årets 
takseringer avdekker.   

Fjellrype 
Det foretas ikke bestandstakseringer av fjellrype i Finnmark. Kraftig nedgang i fellingstall 
for fjellrype samt vingeprøveresultater fra fjellrype høsten 2008 indikerte imidlertid dårlig 
produksjon av fjellrype dette året. Sammenstilt med hva vi vet om bestandssituasjonen 
hos lirype og storfugl er det grunn til å anta at bestandssituasjonen er svak også for 
denne arten, men dette kan variere lokalt.  

Dagskvote 
Årets takseringsresultat indikerer en marginal oppgang fra fjorårets bunnår for småvilt 
over nesten hele Finnmarkseiendommen. For å sikre neste vårs hekkebestand av så vel 
lirype som storfugl og fjellrype, henstiller FeFo om moderasjon i jaktuttaket.   

Det innføres dagskvote på 2  to liryper og 3 -  tre fjellryper per jeger på hele 
Finnmarkseiendommen. I Karasjok og Sør-Varanger er det i tillegg en 
dagskvote på 1  en skogsfugl per jeger.  Dagskvoten gjelder alle uansett 
bosted. Kvotene gjelder for hele jaktsesongen. Jegerne oppfordres i tillegg til å 
rette avskytinga mot ungfugl, som har lavere vinteroverlevelse enn voksenfugl.   

Kvoten er satt etter samråd med NJFF Finnmark, Vest-Finnmark Fuglehundklubb og Sami 
Bivdu ja Meachastansearvi.  

Vi håper på forståelse for denne reguleringen og oppfordrer jegerne til å ta med 
fiskestang og bærplukker i sekken og kose seg ekstra ved kaffebålet.  

Oppsyn 
FeFo har avtale med Statens Naturoppsyn (SNO) om oppsyn av grunneierbestemmelser 
på Finnmarkseiendommen. Jegere plikter å sette seg inn i og følge de vilkår som gjelder 
før jakt tar til. Brudd på vilkårene kan føre til inndragelse av jaktkort, utestengelse eller 
anmeldelse.  

Kortsalg 
Det er per 31.08.2009 solgt 797 jaktkort på Finnmarkseiendommen. Jaktkort fås kjøpt 
på www.scanatura.no og hos lokale utsalgssteder. Girosalget er avsluttet. Vi oppfordrer 
jegerne om å løse jaktkort på internett. For jegeren er det billigste alternativet internett 
da de slipper å betale gebyr.  

Velkommen og skitt jakt på Finnmarkseiendommen! 

http://www.scanatura.no


   
Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 
Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 er et nasjonalt forskningsprosjekt som FeFo deltar 
i. Forskningsprosjektet har som mål å finne fram til framtidas forvaltning av ryper til 
beste for grunneiere, jegere og andre brukere. Et delprosjekt i dette prosjektet er et 
såkalt refugie-studium. Vil man kunne høste mer av en rypebestand dersom man lar de 
beste områdene være i fred? Studiet ser på effekten av å frede slike gode rypelokaliteter. 
I perioden 2008-2010 er det valgt ut to par av områder i Finnmark til dette.   

I Porsanger er det opprettet to jaktfelt mellom Børselv og Veidnesklubben, og i 
Kautokeino er det opprettet to jaktfelt henholdsvis nord for Mieron langs gamle riksvei 
mot Masi og langs veien til Bieddjovaggi. Det vil ikke være dagskvote i disse 
forskningsområdene. Eneste regulering vil være fredning av de antatt beste 
produksjonsområdene i et av hvert par av jaktfelt.   

For å registrere jakttrykk og -uttak i disse områdene skal alle som ønsker å jakte i disse 
jaktfeltene løse egne jaktkort på SMS for områdene. SMS-jaktkortene er gratis og gjelder 
som tillatelse til jakt i forskningsområdene sammen med ordinært jaktkort. Se våre 
hjemmesider www.fefo.no for mer informasjon om dette.   

http://www.fefo.no
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