RAPPORT FRA TAKSERING AV RYPER PÅ VOLA JAKTFELT I VINGELEN OG TYNSET
Dette området ble første gang taksert i 2017. Det har vært takseringer i Vingelen siden 2002, men
området Nonsvola-Gråvola har ikke blitt taksert tidligere. De to andre områdene som takseres i
Vingelen har blitt vurdert som representative for store deler av Vingelen. Nonsvola-Gråvola har
imidlertid blitt ansett som et svakere produksjonsområde enn mye av Vingelen for øvrig, slik at egne
takseringer burde foretas her. Dette vil gi muligheter for en mer presis forvaltning gjennom mer
differensierte regler for ulike områder. I praksis vil dette si strengere regler for Vola.
Det er fra 2018 etablert felles kortfelt for Vingelen (Vingelen sameie og Vingelen utmarkslag) og
Tynset vestre grunneierlag. Dette omfatter Nonsvola i Vingelen, Gråvola i Vingelen og Tynset, og
Tverråvola i Tynset, i tillegg til skogsterreng rundt disse snaufjellsområdene. Takseringslinjene er lagt
over Nonsvola og Gråvola, og antas å være relativt representative for rypeterrenget i hele feltet.
Linjene ble endret noe fra 2017 til 2018, fordi de over relativt lang strekning gikk i tett bjørkeskog
som man normalt ikke finner rype i ved taksering i august. Resultatene fra 2017 er derfor ikke tatt
med i denne rapporten. Inntrykket var likevel at det var klart mer rype i 2018 enn i 2017. Det var for
øvrig ikke jakt på vingelssida av terrenget i 2017, men det har vært en svært beskjeden jakt her
tidligere.
Takseringen i 2018 ble gjennomført 17. og 19. august.
Antall linjer:

3

Takseringslinjer i meter: 9.100
Det deltok 2 taksører, og det ble brukt 2 hunder hver dag. Takseringsforholdene må betegnes som
gode begge dager.
Takseringa viser en middels god bestand, for Vola sin del antas bestanden å være betydelig over det
som er et gjennomsnitt for dette området. Enkelte kull er store, men det ble også registrert en del
voksen fugl uten kyllinger. Det antas at predasjonstrykket i et område som Vola er noe større enn det
som er gjennomsnittlig for Vingelen. Det ble observert flere mus under takseringen.
Det vises ellers til generelle kommentarer i rapporten fra «hovedtakseringen» i Vingelen.
Talldata:
År
2018

Antall
observasjoner
21

Antall
voksne
26

Antall
kyllinger
56

Antall
ryper
82

Ryper pr.
taksert km
9,0

Kyllinger pr.
2 voksne
4,3

Det blir ikke foretatt beregning av antall fugl pr. km2 for dette takseringsområdet.
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