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Ripbiologi, effekterna av ripjakten i Sverige och jakttid.  
Av Maria Hörnell Willebrand 
 
Fjällripans utbredning är begränsad till kalfjället och dess närhet. Dalripan går inte lika högt 
upp på kalfjället utan förknippas med fjällbjörk och videbälten. Dalripan häckar även långt ner 
i skogslandet och är också vanlig på öar i Bottenviken. Ripstammen fluktuerar med några års 
mellanrum beroende på område och delvis i korrelation med tillgången på smågnagare (1). 
Våra viltstammar är en förnybar naturresurs med stor potential att bidra till både livskvalitet för 
många människor och till regional utveckling. De ger oss möjligheter till naturupplevelser, jakt 
och tillgång till viltkött (2). 1993 blev det enklare att jaga småvilt på den mark i fjällen som 
förvaltas av länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Flera forskningsprojekt 
har utvärderat effekten av jakt på ripa, inventeringsmetoder och effektiviteten hos jägare.  
 
När det gäller jakttider så har en ripjakt i Sverige fram till 15 mars ingen mätbar effekt på 
rippopulationerna. Riptupparna kan börja etablera löst avgränsade revir redan på vårvintern 
men det är dock inte förrän av slutet av april eller början på maj som tuppen bytt till full 
paraddräkt, som förmodligen är en viktig visuell signal för att attrahera hönor (3; 4; 5). Dalripa 
och fjällripa ruvar sina ägg mellan 20–23 dagar. Medelkläckningsdatum på dalripa sträcker sig 
från 17 juni till 29 juni, med ett medelvärde på 24 juni. Variationen i kläckningsdatum i ett 
område varierar mer mellan år än mellan södra och norra delen av fjällkedjan samma år (6; 7; 
8). Detta innebär att det är lång tid mellan 15 mars tills häckningssäsongen för dalripa och 
fjällripa börjar.  Enligt EU uppfattas ungar av både fjäll- och dalripa vara oberoende av 
föräldrar/honan 50 dagar efter kläckning. När det gäller jaktstarten i Sverige den 25 augusti är 
kycklingarna från dessa arter oberoende av sina föräldrar.  
 
Jakten bedrivs företrädesvis på hösten med stående fågelhund och hagelgevär, medan 
vintertid är en vanligt förekommande jaktform av fjällripa med skidor och kulvapen. Två 
tredjedelar av all jakt på ripa i Sverige sker under jaktens första tio dagar (9). Kring 60 % av 
jaktdygnen skjuts det inte någon ripa alls och de jägare som kommer upp till bag-limit utgörs 
av en liten grupp på cirka 1-3 % (10), vilket också är ett mönster som återfinns hos ripjägare i 
Norge (11; 12; 13). 
 
Då Sverige under lång tid (början på 1960) inventerat ripa före jaktstart och samlat in 
avskjutningsstatistik på en internationellt unik detaljnivå, har det möjliggjort utvärdering av 
jaktens effekter. De som inventerar utbildas och får även en årlig uppföljning, där både 
länsstyrelserna och de som inventerar får feedback på kvalitén på genomförda inventeringar. 
Ripinventeringarna är den viktigaste uppföljningen för att förvalta ripjakten och är organiserad 
som ett samarbete mellan, frivilliga inventerarna/jägare i fågelhundsklubbarna och forskare. 
Det är mycket få småviltsarter där man får in närmare 100% av det vilt som fälls över stora 
ytor. Vi kan beräkna hur mycket ripa det finns, hur stor andel av dessa som dör av jakt och 
följa förändringen över tid i områden som både jagas och i områden där ingen jakt förekommit 
sedan 1996 (14; 15; 16; 17; 18; 19) 
 
Det ackumulerade jakttrycket och hur mycket ripa det finns i ett område förklarar variationen i 
hur mycket som skjuts. Antal skjutna ripor i ett område är dubbelt så känsligt för förändringar i 
ackumulerat jakttryck jämfört med förändringar i riptäthet. Mer än tio gångers förändring av 
riptätheten krävs för att jägare ska skjuta en ripa mer per km2. Hur mycket man totalt skjuter i 
ett område visar ett starkt samband med ackumulerat jakttryck. Resultaten gör att man kan 
sätta en övre gräns i ackumulerat jakttryck för att undvika stora jaktuttag. Jägarna var 
procentuellt mer effektiva vid låga tätheter och uppföljningen av ackumulerat jakttryck är 
särskilt viktigt när populationen är låg och/eller år med dålig föryngring (20; 21; 22; 23). Ett 
tidigt arbete av Aanes et al. (24) kom fram till att en beskattning under 30% kan anses 
långsiktigt hållbar. Våra resultat visar att det motsvarar ca tre ackmulerade jaktmandagar per 
km2 (en jaktmandag = en jägare som jagar en dag på en km2). När det är mindre än mellan 5 
– 6 ripor / km2, är det vanligt att länsstyrelserna sänker antalet jaktmandagar till 1 – 2. En studie 
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från Norge visade att jakt som pågår i ett område, eller där man medvetet försökt få ripor till 
uppflog - inte påverkar ripornas flyttbeteende (Olsson et al. 1996, Willebrand 1996). En 
dalripas generella beteende vid närmande fara är att trycka så länge som möjligt på platsen. 
Det visade sig att i de få fall som riporna flyttade på sig, rörde de sig på bekanta platser i 
närområdet (25, 3, 26). 
 
Fem avhandlingar är helt eller delvis är baserat på forskningen i Sverige (27; 17; 28; 20; 29).  
Förutom ripinventeringarna och avskjutningsstatistiken har vi använt data från radiomärkta 
dalripor fångade mellan 1992 – 2014 (300 dalripor och 100 fjällripor). De har gett information 
om dödlighet, föryngring och geografisk spridning (17; 23; 26; 30; 31; 32).  Sammantaget så 
visar de radiomärkta riporna att den lokal populationsutvecklingen är beroende av 
nettoinvandringen. De flesta studerade populationer av ripor och skogshöns uppvisar liknande 
spridningsmönster, utom en population dalripor i Meråker, Norge (på vilken den norska artikeln 
om att vårjakt påverkar populationsutvecklingen bygger på och därför visar en större effekt än 
vad vi hittat i andra områden i världen (31)). Kortfattat fann vi att det är de unga hönorna som 
flyttar längst och medelflyttningsavståndet för en riphöna är drygt 10 km och för tuppar 3,4 km. 
Hönorna kunde dock flytta upp till 40 km från de område där det föddes och 20% av tupparna 
flyttade mer än 5 km. Det innebär att för att rekrytera 50% av hönorna inom ett område måste 
området vara 395 km2 stort. Resultaten från de svenska ripornas förflyttningar är de samma 
som äldre norska studier (Hagen 1928–1933 i Hardangervidda, Rauland and Tinn, och Olstad 
1923–1939 i Øyer). I tillägg till den geografiska spridningen kommer predation, vilken kan 
variera mellan områden och år och styrs av tillgången på annat vilt.  
 
Tre av inventeringsområdena i Jämtland har inte jagats sedan 1996. I dessa områden har man 
inte mer ripa än i de områden som jagas och populationens svängningar i dessa områden är 
den samma som i de jagade områdena. 2009 var ett år med lite ripa och dålig föryngring i hela 
Sverige och länsstyrelsen i Jämtland beslöt att stänga för jakt. Detta gjorde det möjligt för oss 
att jämföra hur riptillgången i Jämtland utvecklades till 2010 jämfört med Västerbotten där det 
var lika lite ripa, men tillåtet att jaga. Tillväxten i Jämtland 2009–2010 var inte större än i 
Västerbotten, och ger inget starkt stöd till att total fredning skulle ha en effekt.  
 
Till sist, i våra områden som inte jagas är förändringen mer eller mindre lika som i de jagade 
områdena om man tittar på hur stor andel av kycklingar + vuxna som "blir kvar" som vuxna till 
året därpå. Vid låga tätheten ser vi tydliga tecken på en invandring, dvs det är fler vuxna året 
efter än det var kycklingar + vuxna året innan. En stor del av den normala minskningen är 
förstås predation och mellan tummen och pekfingret så är dödligheten kring 40-50% utan jakt. 
Ibland mindre men ofta mer. Den predation som sker under våren (april-juni) betyder förstås 
mer för populationen än den jakt som sker fram till 15 mars. Särskilt om det är så att det dels 
sker en säsongmässig omfördelning (riporna är inte på samma ställe under sommaren som 
under vintern) och att en mycket stor del av de unga hönorna "byts" ut mot unga hönor från ett 
mycket stort omgivande område. Med den osäkerhet som finns när det gäller grundläggande 
mekanismer kring ripornas populationsdynamik och att särskilja jakt från det betydligt högra 
predationstrycket, torde det vara svårt, om inte omöjligt, att tro att det går att styra 
populationsutvecklingen genom jakt. 
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