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forord
ryper er det mest ettertraktede småviltet blant jegere i 
Norge. hvert år forsøker nærmere 60.000 jegere å høste 
av denne fantastiske naturressursen. de fleste i løpet av 
noen hektiske høstuker i september og oktober. det felles 
årlig mellom 300.000 og 600.000 ryper før jaktsesongen 
er over. 

i dag er rypejakt et knapphetsgode i deler av landet, og 
mulighetene for å komme til og delta i denne jakta er 
regulert. Mange grunneiere leier ut sin jaktrett til enkelt-
personer eller jaktlag på åremål. i noen områder regule-
res adgangen til jakt gjennom begrensninger i kortsalg.  
enda flere steder reguleres mulighetene til å høste 
gjennom tildeling av kvoter. det innebærer at mange kan 
jakte i disse områdene, men antall fugler som kan felles 
er regulert.

rypejakt er i dag i all hovedsak rekreasjonsjakt, og det 
som høstes blir som regel spist i hyggelig lag sammen 
med familie og gode venner. det er viktig at også vi som 
jegere har forståelse for at ryperessursen må forvaltes 
på en bærekraftig måte slik at vi ikke høster over evne. 

de seinere år er det framskaffet mye ny kunnskap om 
hvordan en rypebestand kan forvaltes bærekraftig. denne 
kunnskapen vil komme framtidige rypejegere til gode om 
den tas i bruk.

dette heftet er utarbeidet med tanke på nye utøvere som 
ønsker å sette seg litt inn i rypejaktas muligheter og ut-
fordringer. heftet er ment som en inspirasjon for de som 
ønsker å komme i gang med egen jakt uten å ha et solid 
nettverk å støtte seg på. Vi håper imidlertid at også andre 
mer erfarne jegere skal kunne finne inspirasjon og gode 
råd på vegen videre som rypejeger. 

rypejakt har lang tradisjon og utøves på ulike måter. i dag 
er det rypejakt med hund som er mest i skuddet. sam-
arbeidet med hunden er et viktig element som bidrar til 
populariteten. 

den klassiske støkkjakta, som i utgangspunktet var 
bygdejegerens måte å drive matauk og attåtnæring på, er 
også videreført som rekreasjonsjakt og utøves av mange. 
det er vanligvis lettere å få tilgang til slik jakt enn om 
man ønsker å jakte med hund. 

snarefangst av ryper er den høstingsmetoden som har de 
lengste tradisjonene. i dag er det knapt noen som utøver 
dette som næring. i Nord Norge og en del kommuner i 
sør Norge er tradisjonene videreført som en form for re-
kreasjonsfangst. Norges Jeger- og fiskerforbund mener 
det bør være rom også for denne måten å utnytte ressur-
sene på. skal vi som jegere være bærere av norsk tradi-
sjon og jaktkultur, bør vi også ha plass til denne formen 
for høsting. det er kun så lenge det finnes aktive utøvere 
at kulturen er levende, og vi bør ha rom for en mangfoldig 
og rik jakt og fangstradisjon på ryper i Norge.

en forutsetning for at jakt og fangsttradisjonene skal 
kunne forsvares og videreføres, er at de utvikler seg i takt 
med resten av samfunnet og utøves på en bærekraftig 
måte innen de rammer som samfunnet setter gjennom 
lover og forskrifter. av oss jegere er det  forventet at vi 
har tilstrekkelig kunnskap om det vilt vi jakter på. Videre 
må vi ha kjennskap til de regler som gjelder for jaktutø-
velsen. i tillegg forventes det at vi har fokus på human 
utøvelse for å forebygge at dyr lider på grunn av jakta. 
det er derfor viktig av vi legger innsats i skytetrening,, og 
velger gode patroner som passer våpen og viltart. Vi må 
også lære oss selv og våre hunder å utføre gode ettersøk 
for å sikre at påskutt og skadet vilt blir funnet og tatt hånd 
om raskt og effektivt.

Norges Jeger- og fiskerforbund har tro på at rypejakt 
også i framtiden skal framstå som den attraktive og 
populære jakta det er i dag, og at det skal være rom for 
at kommende generasjoner skal kunne ta del i de gleder 
fjellet og rypene kan gi oss. Ønsker du mer informasjon 
kan du gå inn på www.njff.no.  Skitt jakt!
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fra finnmark har amtmann helland beskrevet at det rundt 
1900 kunne omsettes over 100 000 ryper i gode år. disse 
rypene ble i hovedsak solgt og inngikk i liten grad i kost-
holdet rundt om i bygdene.  

støkkjakt er den tradisjonelle norske måten å utøve rype-
jakt på. denne jaktformen har nok foregått så lenge jegere 
har hatt tilgang på gevær. i tidligere tider var det feil å kalle 
denne jakten for støkkjakt. til det var patronene for dyre, 
våpnene uegnet og skyteferdighetene på flygende vilt for 
dårlige. her var det snakk om attåtnæring, og fortjenesten 
var viktig. det var derfor ikke vanlig å skyte etter fugl som 
fløy opp. helst skulle man ha to eller flere ryper sittende 
tett samlet på bakken slik at de kunne felles med samme 
skudd. slik jakt ble det netto fortjeneste av. denne jaktfor-
men var mest effektiv en kort periode litt ut på høsten når 
rypene hadde begynt fjærskifte og lettere kunne oppdages 
på bakken. kom det snø som smeltet slik at det kun var 
noen mindre områder med snødekket mark på toppene, 
kunne jakten bli svært effektiv rundt disse snøflekkene når 
rypene samlet seg der. flekksnøjakt er fortsatt et begrep 
knyttet til rypejakten.

det var engelske sportsjegere som introduserte rypejakt 
med stående fuglehund i Norge. tidlig på 1800 tallet hadde 

britene oppdaget de norske lakseelvene og begynte å 
interessere seg for våre rypefjell. de kom med sine hunder 
og ble fulgt av norske bygdegutter som ble hyret inn som 
bærere eller kjentmenn. Noen av hundene de hadde med 
seg ble satt igjen når jegerne reiste hjem. disse dannet 
grunnlaget for den norske stammen av stående fuglehun-
der. også det norske borgerskapet fattet tidlig interesse 
for denne jaktformen og begynte å importere jakthunder 
og utøve sportsjakt etter ryper. det tok lang tid før denne 
jaktformen ble særlig utbredt blant folk flest her i Norge 
og jakt med stående fuglehunder inntok alle samfunnslag 
og landsdeler. Mer enn halvparten av norske rypejegere 
bedriver i dag sin rypejakt med hund.
  
Litt om LiRypa 
i enkelte deler av landet kalles lirypa også for skogrype. 
kjønnene er omtrent like store, og ei voksen lirype veier ca 
400 – 650 gram. i sommerdrakt er begge kjønnene brun-
spraglete, men steggen er gjerne noe mørkere. 

Vingefjærene, buken og de fjærkledde føttene er hvite. 
stjertfjærene er svarte med en smal hvit tverrstripe i 
enden. i flukt er de hvite vingene godt synlige. i slutten av 
september begynner lirypene fjærskifte til sin hvite vinter-
drakt. før denne er ferdig utviklet, har lirypene en spraglet 

rypeJakt i 
hiStoRiSk perspektiV
Snarefangst av ryper har svært lange tradisjoner i fjellbygdene rundt om i 
hele landet. Snarefangst har stort sett vært drevet av lokale fangere. I gode 
vintersesonger kunne fangsten av ryper gi en betydelig innkomst. I dag er 
snarefangsten uten større næringsmessig betydning de aller fleste steder, 
men den utøves fortsatt og holder slik sett liv i en gammel kultur. 
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overgangsdrakt. draktskiftet utløses 
av lyspåvirkning og er hormonstyrt. 
tidlig snøfall kan framskynde pro-
sessen gjennom aktiv napping. den 
kamuflasjehvite vinterdrakten med 
svarte stjertfjær beholdes til april-
mai. 

steggene utvikler en særegen prakt-
drakt under parringstida. i perioden 
april-mai har hannfuglen mørkebrun/
sort hals og hode med blodfylte røde 
hudlapper (kammer) over øynene. 
resten av kroppen beholder den 
hvite vinterdrakten. hønene skifter 
til sommerdrakt når ny hekkesesong 
begynner.

Forvekslingsarter
Lirypene i sommerdrakt skil-
les enklest fra orrhøne med 
de hvite vingene. fra fjellrype 
i sommerdrakt skilles de en-
klest gjennom den mer brun-
spraglete fargen. i vinterdrakt 
kan skillet være vanskelig på 
avstand. den kaklende lyden er 
karakteristisk for lirypesteg-
gen. i hånden kan de skilles på 
størrelsen, det kraftige nebbet 
og lyse klør hos lirypene. 
fjellrypesteggen har en svart 
stripe mellom nebbrot og øye.
 
Utbredelse
fjellområder i hele landet.
 
Biotopvalg
Vierregionen, fjellbjørkesko-
gen og høyereliggende skog-
områder som inkluderer myr 
og fuktige vierkratt
 
Næring
Vinter: vierskudd samt knopp-
seter, unge skudd og rakler av 
bjørk. resten av året: bærlyng-

skudd, forskjellige urter og 
bær. insekter er viktig kyl-
lingføde de første dagene etter 
klekking.
 
arealbruk og vandringer
standfugl. kan streife noe un-
der næringssøk om vinteren. 
steggene er territorielle under 
vår og forsommeren.
 
kjønnsmodning
1 år
 
Forplantning
hannfuglen eller steggen som 
den gjerne kalles, etablerer 
revir på vårvinteren. dette 
varierer sterkt i størrelse 
avhengig av bestandstetthet og 
biotopens kvalitet. 

revirgrensene hevdes gjen-
nom spill både på bakken og 
i lufta. tidvis oppstår også 
kamper mellom steggene når 
revirgrensene skal settes. 
steggen markedsfører seg for 
hønene gjennom sitt revir og 

sitt spill. Lirypene er normalt 
seriemonogame, og danner 
par for yngleperioden. disse 
lever sammen gjennom hele 
sommerhalvåret. 

steggen har funksjon som 
vaktpost, men begge tar del i 
egg og kyllingstell. i mai-juni 
legges 8-12 egg. reiret legges 
på bakken i skjul som gjør at 
rypehønas kamuflasjefarge 
går i ett med omgivelsene. 
dersom reiret blir røvet, kan 
høna etablere et nytt reir og 
legge egg på ny. slike reir 
inneholder færre egg. omleg-
ging skjer ikke dersom det 
er kyllingene som blir drept. 
rugetid: 21 døgn. kyllingene 
kan lette fra bakken før de er ei 
uke gamle.
 
Viktigste bestands- 
regulerende faktorer
predasjon, jakt

Fakta: Lirypa
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Forvekslingsarter
fra liryper i sommerdrakt skil-
les de lettest gjennom sin mer 
gråspraglete kamuflasjedrakt. 
i vinterdrakt kan de lett for-
veksles, men steggen har en 
rapende lyd. som jaktbytte kan 
de skilles ved at fjellrypene er 
noe mindre, har et smekrere 
nebb og svarte tånegler. Li- og 
fjellryper kan parre seg med 
hverandre og få avkom. disse 
kryssingene ser ut som en mix 
mellom begge artene og er 
vanskelig å skille fra fjellryper.

Utbredelse
alpine fjellområder i hele 
landet.

Biotopvalg
høyfjellsområdene i hele lan-
det. karrig lyngmark, snøleier 
eller blokkmark over vier-
regionen. om vinteren kan de 
observeres under næringssøk 
ned mot bjørkebeltet.

Næring
Vinter: krekling og bjørk. 
resten av året: Vier, bærlyng-
skudd, bær og forskjellige 
urter.

arealbruk og vandringer
standfugl. om vinteren kan 
fjellrypene på grunn av vær- 
eller næringssituasjonen 
gjøre forflyttninger til egnete 
vinterbiotoper.

kjønnsmodning
1 år

Forplantning
hannfuglen – steggen etable-
rer revir på vårvinteren. dette 
varierer sterkt i størrelse 
avhengig av bestandstetthet 
og biotopens kvalitet. revir-
grensene hevdes gjennom 
spill både på bakken og i lufta. 
steggene velges av hønene 
gjennom sitt revir og sitt spill. 

fjellrypene er normalt serie-
monogame, og danner par for 
yngleperioden. disse lever 
sammen gjennom hele som-
merhalvåret. 

steggen har funksjon som 
vaktpost, men begge tar del i 
egg og kyllingstell. i mai-juni 
legges 7-11 egg. reiret legges 
på bakken med skjul som gjør 
at fjellrypa har nytte av sin ka-
muflasjefarge. dersom reiret 
blir røvet, kan høna etablere 
et nytt reir og legge egg på 
ny. slike reir inneholder færre 
egg. rugetid: 20-21 dager. 
kyllingene kan lette fra bakken 
når de er ca ei uke gamle.

Viktigste bestandsregule-
rende faktorer
predasjon

Fakta: Fjellrypa

Litt om FjeLLRypa
fjellrypa kalles også  skarv eller 
fjellskarv i deler av landet. kjønnene 
er jevnstore, og de er noe mindre enn 
lirypene. ei voksen fjellrype veier 
400 - 500 gram. i sommerdrakt er 
begge kjønnene gråspraglet. den 
voksne steggen har ei karakteristisk 
svart stripe mellom nebbrota og øyet. 
denne beholdes også i vinterdrakten, 
og gir et klart skille mellom stegg og 
høne. 

Vingefjærene, buken og de fjærkledde 
føttene er hvite hele året. draktskiftet 
er mye likt lirypenes, med hvit ka-
muflasjedrakt om vinteren. fjellry-
pesteggen beholder sin hvite vinter-
drakt lengre enn hønene og gjerne ei 
god stund ut i rugeperioden.
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bestaNdsdyNaMikk
Lirypene har vært gjenstand for vesentlig mer forskning og undersøkelser 
enn fjellrypene. Det meste av den kunnskapen vi har, er framskaffet gjennom 
forskning på liryper. Det er imidlertid grunn til å anta et mye av kunnskapen 
bl.a.  om populasjonsdynamikk i store trekk også gjelder for fjellryper.

rypene legger mange egg og kyllingene er godt utviklet 
allerede ved fødselen. rugeperioden er så viselig innret-
tet at selv om det legges et egg pr. dag, starter rugingen 
først når alle egg er lagt. alle de kamuflasjefargete eggene 
klekkes samtidig. de nyfødte kyllingene forlater redet 
umiddelbart etter at de er klekket. kyllingene har en per-
fekt kamuflasje i brun- og gulspraglet dun og et instinkt 
som gjør at de trykker og gjemmer seg ved fare. 

dette gjør at de er svært vanskelig å finne både for de som 
leter med syn og med luktesans. i tillegg har foreldre-
fuglene en avledingsatferd hvor de framstår som skadet. 
på den måten trekker de en eventuell predator bort fra 
gjemmestedene for kyllingene om de blir forstyrret. 

en rypepopulasjon er ryper som holder til i et 
mer eller mindre avgrenset geografisk område. 
denne populasjonen påvirkes av miljøet den lever 
i. tilgang på mat, konkurranse mellom individene, 
sykdom og predasjon er faktorer som kan påvirke 
utviklingen av rypepopulasjonen. 

samspillet mellom bestandens størrelse, alders- 
og kjønnssammensetning og antall individer som 
fødes og dør og bestandens reaksjoner på ulike 
miljøfaktorer kalles populasjonsdynamikk. 

Fakta: populasjonsdynamikk
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til tross for denne finslipte tilpassingen til et farefullt liv 
med mange fiender, er det normalt at mange rypeegg og 
små kyllinger blir spist i løpet av våren og sommeren. for 
de rypene som får røvet sine egg, har de en mulighet til 
å legge nye egg i et nytt reir. Vi sier da at rypene ”legger 
om”. disse kyllingene vil ut over sommeren og første del 
av høsten framstå som noe mindre og kalles gjerne pipkyl-
linger når de observeres under høstjakta. 

de fleste rypene som klekker oppnår aldri å bli ett år. den 
store dødeligheten skyldes i all hovedsak at de blir drept 
og spist av mindre rovvilt. rypene er tilpasset et slikt liv. 

de blir kjønnsmodne allerede før de er ett år gamle, de får 
store kull og kan legge om dersom første reir blir røvet 
eller nok forstyrret.  i perioder hvor predasjonstrykket er 
stort, vil rypebestanden synke. 

rovviltet må da finne alternative matkilder. i gode år med 
mindre rovvilt og mye smågnagere som basisføde for gjen-
levende rovvilt, vil rypene kunne leve i fred og avle fram 
store kull. bestanden kan da øke til gamle høyder i løpet 
av få år.

i enkelte miljø hevdes det at rypene i gode år kan 
få to kull, og at pipkyllingene er fra det andre kul-
let rypene har lagt. dette er ikke riktig.

i tilfeller hvor det observeres små rypekyllinger 
under seinsommeren og høsten, skyldes dette at 
rypehøna har mistet sitt første reir og investert i 
et nytt kull. 

Fakta: myte som kan avlives
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jakteNS BetydNiNg
tidligere var det en allmenn oppfatning at jakt ikke hadde 
noen betydning for bestandsutviklingen hos ryper. Man 
mente at jakten var uttak av et overskudd som ellers ville 
dø av andre årsaker. 

Ny kunnskap, viser at dette ikke er korrekt. Jaktuttaket 
er en dødelighet som det må tas hensyn til i rypeforvalt-
ningen. i tette bestander er det visse kompensatoriske 
effekter som innebærer at noen av rypene som blir skutt 
kompenseres med redusert effekt av andre årsaker. 
dessverre ser det ut som denne kompensatoriske effekten 
reduseres og opphører når rypebestandene er lave. dette 
innebærer at alt jaktuttak i svake rypebestander må re-
knes som et tillegg til naturlig dødelighet i dårlige rypeår. 
for oss jegere innebærer denne kunnskapen at vi må være 
ekstra varsomme med jaktuttaket i år hvor rypebestanden 
er svak. til gjengjeld kan det høstes en større andel av 
bestanden i de år hvor rypene er tallrike på grunn av gode 
produksjonsvilkår.

Rypeforskerne har gitt følgende anbefalinger om 
forvaltning av lirypebestander: 
Jaktuttaket er under 15 % av bestanden: ingen beskat-
ningsregulerende tiltak er nødvendig

Jaktuttaket er over 15 % av bestanden: bestandsutviklin-
gen bør overvåkes. regulerende tiltak kan være aktuelt. 
Mulighetene for innvandring av ryper fra omkringliggende 
områder kan være avgjørende for å opprettholde hekkebe-
standen.

glisne rypebestander er sårbare også fordi vi jegere 
opprettholder vår effektivitet selv i svært tynne bestander. 
dette innebærer at man med liten jaktinnsats kan ta ut en 
relativt stor andel av rypene i terrenget. ulike terrengtyper 
påvirker med stor sannsynlighet også hvor effektive je-
gerne kan være. Jo mer lettjaktet terrenget er – dess mer 
effektiv vil jaktutøvelsen bli. 

undersøkelser har vist at jegere kan ta ut 30 % i tynne ry-
pebestander med kun noen få timers jaktinnsats pr km2. i 
mer kupert og skogkledd terreng må jegerne bruke mange 
jaktdager på å høste en tilsvarende del av bestanden.    

dødeligheten i en rypebestand påvirkes av en 
rekke forhold. predasjon fra annet vilt, kollisjoner 
med kraftledninger og gjerder, sykdom og mat-
mangel er eksempler på årsaker til at ryper dør. 
for flere rypebestander utgjør jaktuttaket også en 
betydelig dødelighetsfaktor. 

dersom jaktuttaket hadde erstattet og kommet 
i stedet for en av de andre dødsårsakene, hadde 
jakta vært en kompenserende effekt. en kompen-
serende effekt er altså en effekt som kommer i 
stedet for, og ikke i tillegg til, en annen effekt.

Fakta: kompensatoriske effekter
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pRedaSjoN
predasjon er den viktigste dødsårsaken hos ryper i alle 
alderstrinn.

kråkefugler og små rovdyr som røyskatt, mår og rev kan 
forsyne seg grovt av rypereirene dersom de har dårlig 
tilgang på sin basisføde som er smågnagere. Når kyllin-
gene er klekket, fortsetter predasjonstrykket. i løpet av 
sommeren kan de små rovdyrene ha tatt ut tilnærmet hele 
årstilveksten dersom de er tallrike og smågnagerbestan-
den har krasjet. 

kLima / VæR
ryper har utviklet en god tilpasning til det klima som er 
i fjellet til alle årstider. Mange rypeinteresserte har en 
stor bekymring for rypehønenes evne til å ta vare på sine 
egg dersom det skulle bli kuldeperioder med snø i hek-
ketiden. det er lite som tyder på at denne bekymringen er 
berettiget dersom værforholdene er innenfor det normale. 
rypene er godt tilpasset å takle dårlig vær. det er svært 
få undersøkelser som kan dokumentere at en ruske-
værsperiode har påvirket produksjonen hos ryper i særlig 
utstrekning. Når kyllingene er klekket, er de i en relativt 
lang periode avhengig av foreldrene som varmekilde for å 
opprettholde en normal kroppstemparatur. alle rypekyl-
linger må selv finne  maten de skal leve av og vokse på 
etter at den medfødte plommesekken er fortært. dette 
innebærer at de etter klekking har noen få dager til å fin-
slipe teknikken i jakten på innsekter og næringsrik vegeta-
sjon. etter den tid må de ha tilstrekkelig tilgang på riktig 
føde for å kunne klare seg. i langvarige perioder med mye 
nedbør og lav temperatur, vil behovet for tørke og oppvar-
ming under foreldrefuglene øke, og tiden til næringssøk bli 
redusert. i ekstreme tilfeller kan dette føre til at kyllingene 
ikke får tilstrekkelig tid til å beite. dermed klarer de ikke 

å opprettholde en normal utvikling. om de voksne rypene 
har gått inn i hekkesesongen med redusert kondisjon, kan 
værbelastningen føre til dødelighet. det finnes eksempler 
hvor rypeforskerne mener at værforholdene straks etter 
klekking har påført rypekyllingene omfattende dødelighet. 
forstyrrelser i denne perioden som gjør at rypekyllingene 
blir spredt og må gjemme seg uten tilgang på varme, vil 
også kunne resultere i økt dødelighet. en god rypemor vil 
lokke på sine kyllinger når faren er over. Normalt vil kyllin-
gene komme pilende på lokkelydene og være samlet igjen. 
om kyllingene er våte og kalde, kan kreftene svikte og de 
svakeste blir ikke i stand til å gjennomføre vandringen til 
en varm rypemor. disse kyllingene vil dø av nedkjøling.

aNdRe dØdSåRSakeR: kRaFtLiNjeR, 
gjeRdeR og LigNeNde
kraftlinjer og gjerder kan utgjøre betydelige innhogg i be-
standene i områder med omfattende utbygde gjerdeanlegg 
eller kraftlinjer. 

undersøkelser viser at kraftlinjer i fjellområder kan drepe 
mer enn 19 ryper pr. km pr. år. det er ikke bare liryper som 
blir drept i disse fellene. Minst 25 arter ble identifisert som 
forulykket.. ryper representerte likevel 80 % av kollisjo-
nene. tilsvarende undersøkelser gjort langs reingjerder 
viser at også disse dreper betydelige mengder med fugl. 
ryper utgjorde 85 % av kollisjonsofrene, men minst 20 
arter ble identifisert. beregninger viser at pr år ble mer 
enn 2 ryper drept pr km reingjerde.

det er all grunn til å tro at også andre luftspenn i rypebio-
toper kan utgjøre en vesentlig fare for kollisjoner både for 
ryper og andre fuglearter.   
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fangsten er i hovedsak rettet mot liryper, og foregår i 
områder hvor rypene er samlet om vinteren. Vinterføden til 
lirypene består i stor grad av knoppseter og friske skudd 
av bjørk eller vier. Når rypene beiter, løper de rastløst 
langs krattkanter og i mellom busker.

Langs slike kanter og rundt forhøyninger i terrenget blir 
gjerne snøen vindpakket og hard. dette gjør at rypene får 
tilgang på nye beitesjikt i vegetasjonen når snøen bygger 
seg opp etter vind og uvær.  rypene utnytter slike områder 
mye når de beiter. dette er klassisk gode fangstplasser.  

i tilknytning til snarene bygges det gjerne et ledegjerde 
av attraktive beitekvister som stikkes ned i snøen. disse 
trekker rypene til fangstinnretningen. i ledegjerdet kan det 
være en eller flere åpninger som er akkurat stor nok til at 
rypene kan smette gjennom. i disse åpningene monteres 
snarene.
Ledegjerdet settes på tvers av vindretningen for at snøen 
ikke skal bygges opp i fangståpningen og hindre fangst. 

Når rypene oppdager det attraktive riset, vil de lokkes til 
gjerdet, og muligheten for at de vil gå gjennom åpningen 
er stor. ei riktig oppsatt snare skal da være montert slik 
at den legger seg rundt halsen på rypa. Når rypa merker 
motstanden, vil den gjerne flakse for å komme fri, og løkka 
strammes til og låses. Man har lenge trodd at snarefan-
gede ryper dør som følge av kvelning. dette har medført en 
misforstått motstand mot snarefangst som en lite human 
fangstform. 

svenske undersøkelser utført på slutten av 1980- tallet 
viser at snarefangete ryper dør som følge av blodpropp i 
hjernen på grunn av at venene som fører blod fra hjertet, 
blir blokkert av renneløkka. riktig oppsatte snarer gjør at 
rypene som blir fanget dør i løpet av få sekunder. 
det er imidlertid viktig at snarene er riktig utformet og 
plassert.  i enkelte områder har det også foregått en mål-
rettet snarefangst etter fjellryper. Når fjellrypene trekker 
ned fra høyfjellet mot den øverste vegetasjonen for å finne 
beite, kan de lokkes inn i snarene ved å bygge ledegjerder 
av attraktive beitekvister. 

sNarefaNgst

Snarefangst foregår i vintermånedene på snødekket mark. Måten snarene 
blir utformet og satt på varierer en hel del. Det er lokale tilpasninger og erfa-
ringer over lang tid som har utviklet metodene.

snarefangst har røtter langt tilbake i tid. rypene 
fanges mens de vandrer på bakken på leting etter 
mat i bjørkekratt, vinterstid. 

snarene er enkle, effektive fangstinnretninger 
som rypa stikker hodet inn i og som strammes til 
når rypa forsøker å komme seg løs igjen. 

rypa dør av blodpropp i hjernen. 

for å lokke rypa inn mot snarene, settes det opp 
ledegjerder av bjørkekvist.

Fakta: Snarefangst
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bruk rustfri glødet ståltråd med diameter 0,3-0,4 
mm til snarene. ikke bruk messingtråd selv om 
dette fortsatt er tillatt. Messing kan irre og vil da 
svekkes slik at den går av når den blir belastet. 
dagens klima gjør messingtråden uegnet.

Maks lengde på snaretråden målt fra øye til øye 
bør ikke overstige 36 cm. det kan være fristende å 
øke størrelsen på snareløkken for å sikre at rype-
ne går i, men for store snarer vil kun øke risikoen 
for feilfangst og lidelser hos rypene. styr heller 
rypene presist med et riktig oppsatt risgjerde og 
ledepinner i åpningene.

i enden av snaretråden skal det festes et solid 
snøre (ca 20 cm) som knyttes godt fast i en solid 
kjepp uten kvister. denne stikkes så langt ned i 

snøen at ryper som går fast ikke kan dra den med 
seg. i denne pinnen skjæres et hakk som snare-
tråden legges i. snaretråden legges vannrett i 
hakket slik at åpningen på snaren blir horisontal.
snaren skal lett kunne gli ut av hakket når rypen 
har gått fast. slakken på snøret vil da føre til at 
løkka strammes godt når rypa forsøker å fly. 

Juster kjeppen i høyde slik at avstanden mel-
lom snaren og underlaget blir minst 10 cm. pakk 
snøen og bygg en liten høyde i snareåpningen. 
dette frister rypene til å passere, og hindrer at 
drivsnø endrer avstanden opp til snaren.

sett opp en ledepinne på motsatt side av snare-
løkka for å styre rypene rett inn i snareåpningen. 
disse styrepinnene skal ikke ha beitekvister.

Fakta: gode råd om snarer og fangst fo
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rypeJakt 

StØkkjakt
dette har tradisjonelt vært bygdejegernes jaktform, men utø-
ves også av mange rypejegere uten tilknytning til bygdene. det 
er en stor fordel å være lokalkjent i terrenget og kjenne til hvor 
rypene holder til under ulike værforhold, årstider osv. støkkje-
gerne jakter både fjellryper og liryper, men de fleste foretrek-
ker nok å oppsøke fjellrypelandet når de skal jakte. fjellrypene 
kan være noe enklere å få på vingene tidlig på høsten fordi de 
ofte eksponerer seg mer enn lirypene. de trykker mindre og 
har gjerne tilhold på faste plasser hvor det er mulig å finne 
dem. ofte oppdages de ved at en eller flere ryper stikker hodet 
til værs og begynner å løpe på bakken. den årvåkne jeger vil 
fange bevegelsen og kan være klar til skudd når de flyr opp. 

støkkjegerne må selv gjennomsøke de plassene der rypene 
kan oppholde seg. sportegn som mytefjær, fersk rypeskitt 
eller badegroper i grus eller moldjord er sikre indikasjoner på 
at rypene bruker området. en støkkjeger som legger merke 
til sportegn fra rypene, legger dette i minnet og etablerer over 
tid en verdifull erfaringsbase som effektiviserer søket etter 
rypene. 
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16 ryper og rypeJakt

ut over seinhøsten og vinteren opptrer fjellrypene gjerne 
i flokker hvor enkelte fugler sitter eksponert på steiner 
eller avblåste rabber og speider etter fare. er jegeren kjent 
i terrenget og bruker kikkerten før han/hun går inn i de 
områdene hvor rypene pleier å oppholde seg, kan det være 
mulig å se ryper på bakken. 

på denne tiden er fjellrypene ofte sky og vanskelige å 
komme på hold av. Ved å smyge i skjul, kan man likevel 
lykkes i å komme nært nok til å få gode skuddsjanser med 
hagla. 

en annen måte å utøve slik jakt på, er å benytte finkalibret 

rifle som er godt innskutt. dette er en spennende og effek-
tiv måte å jakte fjellryper på under seinhøsten og vinteren, 
men er lite utbredt i Norge. også lirypene kan flokke seg 
utover høsten og være vanskelig å komme innpå.

under all jakt er det risiko for at fugl blir skadeskutt. un-
der støkkjakt må jegeren selv søke og finne evt. skadeskutt 
fugl. dette kan være vanskelig dersom rypa har løpt bort 
fra skuddplassen. en hver jeger har et ansvar for å gjøre 
det som er mulig for å oppsøke og ta hånd om skadeskutt 
fugl. den sikreste måten er å fokusere på den fugl som er 
felt og være raskt på plass for å plukke opp denne før man 
evt. forsøker å komme til skudd på flere fugler.
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det er lett for en vingeskutt rype å forflytte seg noen meter 
og smette inn i ur eller ved steiner og trykke der. straks 
etter at de har falt ned vil de gjerne eksponere seg slik 
at de er mulig å finne. Når de har gjemt seg, er de svært 
vanskelig å oppdage selv om du går rett forbi stedet de 
ligger. sportegn som små fjær og dun fra skuddplassen 
kan enkelte ganger røpe hvilken retning rypa har løpt. får 
en skadeskutt rype mye tid på seg, kan den løpe langt, 
men hovedregelen er at den ligger innenfor en radius på 50 
meter fra der den falt ned. 

om man skyter på fugl i flukt, og mener at man har truf-
fet, er det god jegerskikk å holde øye med den rypa som 
er påskutt og følge denne med blikket om mulig til den 
lander. er fuglen hardt skadet, vil den gjerne skille lag fra 
de andre og lande eller falle ned i den fluktretningen den 
hadde. gode, ansvarsbevisste jegere gjør hva de kan for å 
gjenfinne slike skadeskutte fugler i stedet for å jakte videre 
på nye friske ryper.

med hUNd
en stående fuglehund skal søke etter ryper ved hjelp av 
direkte kroppsvitring som driver med vinden. dette inne-
bærer at den skal krysse som en seilbåt opp mot vinden 
og på den måten fange opp duftmolekyler som bortgjemte 
og trykkende ryper mister ut i luftmassene. Nesen til en 
trenet fuglehund er innstilt på de dufter som kommer fra 
hønsefugler. i et virvar av ulike lukter, fanger den opp selv 
svake dufter av riktig viltslag og lokaliserer kilden. Når 
rypene er lokalisert, stivner hunden i stand og blir stående 
dørgende stille. det er dette atferdstrekket som mange 
rypejegere kaller fuglehundens adelsmerke. andre ser på 
det som fuglehundens livsforsikring.
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18 ryper og rypeJakt

en dyktig og riktig dressert fuglehund skal stå slik til 
jegeren kommer. på kommando skal hunden gå fram for å 
reise fuglen. hunden skal forholde seg rolig og helst sitte 
eller legge seg mens jegeren konsentrerer seg om å felle 
fuglen. Når fugl er felt, bruker jegerne samme hund til å 
apportere det felte viltet, det vil si finne det skutte viltet og 
bringe det tilbake til jegeren.

det kan ofte være vanskelig å finne en kamuflasjefarget 
død rype som ligger i tett ris. enda vanskeligere kan det 
være dersom rypa er skadeskutt og forsøker å gjemme 
seg bort. en god apportør er et effektivt hjelpemiddel for å 
sikre at viltet blir funnet og tatt hånd om på en rask og ef-
fektiv måte. en jeger med hund kan rusle sakte over fjellet 
og nyte hundens arbeid. Når hunden har lokalisert ryper, 
opplever jegeren noen sitrende spenningsøyeblikk inntil 
situasjonen er avklart. 

det er ingen selvfølge at en fuglehund gjør alle momenter 
i sitt arbeid riktig. det krever omfattende skolering og tre-
ning før den er klar til nyttig bruk. slik sett er rypejakt med 
fuglehund en livsstil, hvor treningsarbeidet med hunden 
gjennom hele året inngår som en del av forberedelsen 
til jakta. Mange forbinder rypejakt med hund med tidlig 
høstjakt og urørte rypekull som trykker godt. slik må det 
nødvendigvis ikke være. det er ingen grunn til ikke å ha 
hunden med på jakt seinere ut over høsten når rypene be-
gynner å bli hvite. selv om rypene gjerne blir vanskeligere 
å komme nær nok til at man får jaktbare situasjoner, vil 
en jeger med hund kunne glede seg over hundens innsats 
og være fornøyd selv om man kommer hjem uten fjær 
på sekken. enkelte dager kan man også på denne årsti-

den oppleve at rypene trykker godt og lar oss komme på 
skuddhold.

også om vinteren kan rypejakt med hund utøves uten 
problemer. Litt ekstra omtanke for hunden slik at frost og 
skaresnø ikke skader den er viktig. er snøen så pakket at 
hunden kommer seg fram, vil den avsøke fjellet og finne 
ryper for oss slik som på høsten. Ved at vi får forvarsel om 
hvor rypene er, blir det ikke like mye hektisk fikling med 
skistaver og vanter når det skal skytes. Man kan være 
forberedt.
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seinhøstjakt og vinterjakta er av mange ansett som ek-
stra krevende og vanskelig. det er det nok også om man 
måler utbyttet i form av felte ryper, men gleden med å se 
en tilfreds fuglehund i arbeid og spenningen når hunden 
arbeider med rypene gjør at man kan ha  minneverdige 
opplevelser og stort utbytte av jaktturen selv om rypene 
flyr videre. 

VaLg aV hUNd

det finnes en rekke ulike hunderaser som går under 
kategorien stående fuglehunder. de engelske rasene er 
utviklet med kun fuglejakt som sitt arbeidsområde. de 
kontinentale rasene er noe mer bredspektret i utgangs-
punktet og er i større grad utviklet som kombinasjonshun-
der hvor flere jaktoppgaver har vært utviklet parallelt. 
i Norge er alle stående fuglehunderaser gjennom mange 
år avlet med utgangspunkt i et felles regelverk for bruks-
prøver. de øvrige særtrekkene som enkelte raser har i seg 
er nedprioritert til fordel for egenskapene som stående 
fuglehund. dette innebærer ikke at de framstår like i sin 
jaktutøvelse. de ulike rasene har fortsatt sine særtrekk i 
behold. 

som uerfaren, kan det være vanskelig å gjøre gode valg 
når man skal anskaffe seg en fuglehund. Man kan velge 
mellom raser med stor avlsbase og ensrettet fokus på 
fuglejakt eller mindre raser hvor standegenskapene ikke 
er noen selvfølge. det finnes store hunder og små hunder, 
begge varianter i ulike farger og hårlagstyper. 

det er vanskelig å gi noen generelle råd når det gjelder 
valg av rase. det beste vil være å definere sitt eget bruks-
område og hvor mye tid og innsats man ønsker å legge i 
denne delen av jakta. det er viktig å være realistisk og ikke 
ønske seg mer enn det man har kompetanse til å håndtere. 
det finnes ulike blodslinjer innen de ulike raser som kan 
framstå som mer forskjellige enn ulike raser. hver rase-
klubb har en egen valpeformidling som kan være til hjelp 
med å gi opplysninger om sin rase og de ulike kull som 
er på markedet. i tillegg har Norsk kennel klub (Nkk) en 
egen avlsbase hvor hundenes prestasjoner på bruksprøve fo
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20 ryper og rypeJakt

blir samlet og presentert. dette er nyttig å bruke når man 
skal skaffe seg hund. bruk god tid før du gjør valget. et ge-
nerelt råd er å kjøpe valp av mentalt sunne og sykdomsfrie 
foreldre som har bevist at de er dyktige innenfor den type 
jakt som du ønsker å bruke din hund til. 

Å kjøpe hund er en investering for lang tid, og man skal 
være klar over at den ikke er ferdig til bruk når man har 
gjort investeringen. en fuglehund krever mye tid, trening 
og oppfølging for at den skal framstå som en hyggelig og 
nyttig jaktkamerat.  

enkelte velger å kjøpe en mer eller mindre ferdig dressert 

jakthund. dette har sine fordeler i og med at man da har 
større mulighet til å bli kjent med hunden og få sett den i 
arbeide før man bestemmer seg for å kjøpe. prisnivået på 
slike hunder er imidlertid vesentlig høyere enn om man 
velger å gjøre pregingen og dressurarbeidet selv.
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hVor fiNNer Vi rypeNe? 

ryper har ulike tilholdssteder avhengig av årstider og værfor-
hold. det er ikke mulig å lage noen fullgod oversikt over hvor 
rypene befinner seg til en hver tid.  enkelte biotoptyper er klas-
sisk gode tilholdssteder for årstiden. under tidlig høstjakt er 
det svært vanlig at rypekull fortsatt har tilhold i oppvekstom-
rådene hvor de har levd hele sommeren. for liryper er dette 
ofte knyttet til fuktige områder langs bekkesig eller myrer med 
mye innslag av ris, kratt og blåbærlyng. 

fjellrypene har tilhold høyere til fjells og finnes ofte i frodige 
drag og slukter hvor det er tilgang på frisk vegetasjon, gjerne 
i kantene av ur eller blokkmark. dersom det har vært jaktet 
i området noen dager, flytter gjerne rypene på seg og søker 
bedre skjul. Lirypene søker mot mer vegetasjon, og til deler av 
terrenget hvor det er mindre risiko for å bli forstyrret. fjellry-
pene søker mer innslag av ur og ulendt terreng. Mange hevder 
da at rypene har trukket bort. enkelte steder hevdes det at de 
da trekker opp i toppene og blir der til det igjen roer seg. andre 
steder påstås det at de flykter ned i skogen. undersøkelser 
med radiomerkede ryper har vist at de slettes ikke trekker 
langt, men at de flytter til nærliggende, men usjenerte plasser 

hvor jeger og hunder sjelden eller aldri går. karakteristisk 
for disse stedene er at de gjerne er tunge å jakte i og ligger 
utenfor de traseene som jegere med og uten hunder vanligvis 
følger.  

ut over høsten er rypenes oppholdssteder i stor grad styrt 
av tilgangen på attraktivt beite og predasjonstrykk. frodige 
blåbærområder er ofte sikre plasser å finne liryper i på denne 
tiden. 

om snøen kommer tidlig og rypene enda ikke er i fjærskifte, 
kan lirypene søke ned fra fjellet mot mer skjul for predatorer i 
vegetasjonsrike områder. i slike perioder kan høye og frodige 
vierområder være verdt et besøk. også fjellbjørkeskogen får 
gjerne tilført mer fugl i slike perioder. er terrenget bratt og har 
høye fjelltopper, kan lirypene også trekke opp og søke tilhold 
sammen med fjellrypene. de er da som regel svært rastløse 
og vanskelige å komme inn på. fjellrypene skifter i mindre 
grad tilholdssteder ut over seinhøsten, men blir mer årvåkne 
og sky. ofte er flere ryper samlet og har vaktposter som vars-
ler når det er fare på ferde.
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22 ryper og rypeJakt

i enkelte år forekommer det at rypene skifter til hvit vinter-
drakt selv om snøen ikke har kommet. dette er en svært 
vanskelig situasjon for rypene, og de gjør hva de kan for å finne 
steder med skjul for å berge seg unna predatorer. har de ikke 
tilgang på høyfjell med snø, kan de trekke til andre områder 
hvor det er mulig å finne skjul. dette kan være steder med mye 
innslag av lys lav eller ned i hvitstammet bjørkeskog med vis-
sent gress og mye buskvegetasjon.  er det tilgang på høye top-
per med snørester, vil de gjerne trekke dit. der kan de ligge og 
trykke ved snøkantene og være overraskende enkle å jakte på. 
det er imidlertid like alminnelig at rypene i slike perioder kan 
opptre i store flokker hvor både li- og fjellryper inngår. dette 
er trolig en strategi som rypene tyr til dersom de blir utsatt for 
hardt predasjonstrykk. 

Værforholdene innvirker mye må rypenes atferd. er det mildt, 
lite vind og pent vær, kan rypene trykke godt. om været endrer 
seg og det blir vind, eller om det kommer tåke og dårlig vær, 
kan de endre atferd og bli svært sky og vanskelig å komme inn 
på. denne atferdsendringen skjer gjerne i forkant av værskif-
tet.

i tillegg er det erfaringsmessig slik at rypene ut over et-
termiddagen ofte er lettere å finne fordi de da har startet på 
kveldsbeitet og eksponerer seg mer. for hundene er ofte 
vitringsforholdene bedre ut over ettermiddagen. den blå timen 
rundt solens nedgang er en spennende periode når man er på 
rypejakt.  

VåpeN tiL Rypejakt
i og med at ryper stort sett felles i flukt, er det i hovedsak 
haglegevær som brukes. den gode kamuflasjedrakten og 
evnen til å trykke, gjør at oppfluktene gjerne har momenter av 
overraskelser i seg. dette gjelder også selv om hunden står og 
man vet at noe er på gang. 

rypene kan by på utfordrende skyting. det er derfor av stor 
betydning at våpenet er riktig tilpasset jegeren og at man har 
trent godt på forhånd slik at man har innarbeidet en god rutine 
i våpenføringen. dette er avgjørende for å føle at man mes-
trer de skytesituasjonene som normalt tilbys under slik jakt. 
om man velger kaliber 20, 16 eller 12 har ingen betydning for 
utfallet. det viktigste er at våpenet har riktig tilpasset kolbe, og 
at man bruker patroner som er testet og gir gode skuddbilder 
med det våpen man bruker. 

god evne til avstandsbedømmelse er viktig når man jakter 
med hagle. de fleste skadeskytinger skyldes at jegere løsner 
skudd på for lange hold. hvis man skyter på avstander ut 
over 25-30 meter, kan dette påføre viltet dødelige skade uten 
at man kan påregne å få byttet. haglene har sterkt redusert 
inntrengningskraft, dekningen i haglskura er vesentlig dårli-
gere og i tillegg er det de færreste jegere som er trenet til å 
skyte på slike avstander. slik skyting vil derfor framstå som et 
useriøst sjansespill med dårlig vinnersjanse. den dyktige og 
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seriøse jeger vil avstå fra å skyte i slike situasjoner og heller 
jakte videre til neste reelle fellingsmulighet dukker opp.

under seinhøstjakt eller på vinteren kan også rypejakt med 
rifle være et spennende alternativ. 

Når rypene ut i oktober har begynt å skifte til vinterdrakt, kan 
de være synlige for et trenet øye når de sitter relativt trygge 
på bakken. på samme måte kan sportegn i snøen eller godt 
forarbeide med kikkert avdekke hvor rypene sitter. forholdene 
ligger da godt til rette for en intens og spennende smygjakt 
som kan avsluttes med felling om rypene lar oss komme nært 
nok.

alle riflekaliber fra 22 Lr kan benyttes til slik jakt. det viktige 
er at rifla er godt innskutt, Videre må man ha trent på av-
standsbedømmelse og skyting på de avstander man ønsker å 
skyte på under jakt. rypa har et lite treffområde og det stilles 
høye krav til presisjon under slik jakt. til gjengjeld har man 
god tid i jaktsituasjonen, og de fleste skudd kan avfyres i stil-
linger med anlegg enten på bakken eller ved bruk av andre 
hjelpemiddel som f.eks skistaver, to-fot eller ryggsekk som 
understøtte. det er først og fremst under jakt på fjellryper at 
rifla kommer til sin rett. terrenget gir bra oversikt, og gode 
muligheter til å smyge seg inn på fugl som oppdages på bak-
ken.
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iVaRetakeLSe aV FeLte RypeR
skutte og fangete ryper fortjener å bli håndtert og ivaretatt 
med respekt. de kan beholde sin skjønnhet og kvalitet helt 
fram til kjøkkenet og grytene om de blir riktig handtert. en hel 
og tørr fjærdrakt gir lengre holdbarhet i fryseren. det er langt 
hyggeligere og mer fristende å ta fram og tilberede en vakker 
fugl enn en blodig og tilsjasket fjærbylt som knapt nok kan 
artsbestemmes. dette vil bli lagt merke til av kvalitetsbevisste 
rypejegere.

felte ryper bør kjøles ned så raskt som mulig. Mest praktisk 
er det med et viltnett på utsiden av ryggsekken. pakk rypa pent 
sammen med hodet under ene vingen og en mosedott i nebbet. 
Når du tar lengre pauser kan den tas ut og legges på et skyg-
gefullt sted for ytterligere nedkjøling. enkelte henger rypene 
i galge på utsiden av ryggsekken eller i patronbeltet. slik 
oppbevaring gir nok vel så effektiv nedkjøling som viltnettet og 
noen setter nok også pris på at de er lett synlige. slike ryper 
vil imidlertid ofte bli blodige i fjærdrakten. om de i tillegg blir 
våte, vil de lett bli sjaskete og miste mye av holdbarheten der-
som de skal fryses ned hele. ryper som henger slik, vil også 
påvirke stabiliteten i skytingen ved at de dasker rundt mens du 
forsøker å få til en stabil og god sving i neste oppflukt. 

etter endt jaktdag, skal fugl henges opp etter halsen på et 
svalt og luftig sted. er det varmt i været og risiko for fluer, kan 
en viltpose være nødvendig.

slik kan ryper henge i flere uker. et generelt råd for mør-
ning av kjøtt, er at det skal modnes i ca 40 døgngrader. dette 
kan også gjelde for ryper, men de tåler å henge lenger om de 
henger tørt og kjølig. 

under vinterjakt og snarefangst kan det være vanskelig å for-
hindre  at rypene fryser. om mulig bør de henge i en sval gang 
eller innebod for mørning.

skutte ryper som har en hel fjærdrakt kan etter endt mod-
ning legges rett i fryseren uten noe innpakking. her kan de 
ligge i over et år uten å ta skade dersom anledningen til å lage 
et bedre måltid skulle utebli før den tid. ryper som er preget 
av trangboring og korte skuddhold anbefales det å tilberede i 
fersk tilstand. slike fugler vil raskt få tørkeskader i fryseren 
og vil miste mye kjøttsaft på grunn av skader i muskulaturen 
når de tines. enkelte foretrekker å gjøre rypene gryteklare før 
nedfrysing. holdbarheten før tørkeskader oppstår blir redu-
sert, men ellers er det en smakssak hva man velger. 
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