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Norsk sammendrag 
 
Svalbardrypa er en stedegen underart som Norge har et spesielt forvaltningsansvar for, 
den er en viktig småvilt art som høstes årlig og vi har lite biologisk kunnskap om arten. 
Et av mange ukjente aspekter ved Svalbardrypenes biologi er om rypene foretar 
sesongmessige trekk. Et ubesvart spørsmål er om lokale hekkefugler om våren forblir i 
hekkeområdene om høsten når jakten starter og hvorvidt den overvåkingen av 
bestanden vi gjør på våren reflekterer den jaktbare høstbestanden. 
 
Den mest effektive metoden man kan benytte for å innhente pålitelige data om fuglers 
trekkruter og overvintringsområder er satellitt telemetri. Denne metoden (satellitt 
telemetri) har ikke tidligere vært benyttet på hønsefuglen fjellrype.   
 
Hensikten med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvor rypene på Svalbard trekker 
om høsten, deres bevegelsesmønster (senhøstes og om vinteren) og hvor de oppholder 
seg gjennom vinteren.  

1. De viktigste resultatene 

Vi påmonterte 8 ryper med satellittsendere i Adventdalen i 2009 og 10 ryper i 2010. 
Begge årene mistet vi en rype under jakten. Alle senderne påmontert i 2009 virket 
tilfredsstillende, men vi mistet kontakten med 7 av 10 sendere i 2010.  
 
Resultatene fra prosjektet så langt viser at alle rypene i 2009 forble lokalisert i 
hekkeområdene hvor de ble påmontert satellittsendere fram til jakten startet 10. 
september. Først i månedsskifte september-oktober startet de lengre forflytningene. 
Det lengste høsttrekket hadde en distanse på over 100 km. En rype fløy nordover til 
vestsiden av Wijdefjorden (ca. 100 km i luftlinje fra merkestedet) mens en annen trakk 
sør til Hornsund (ca 110 km fra merkestedet). Rypene oppholdt seg i områdene som de 
ankom etter høsttrekket gjennom hele vinteren. 
 
Kun 3 sendere virket i månedsskifte september-oktober 2010 og en av disse forflyttet 
seg fra Adventdalen til nord av Gipsdalen i månedsskifte september-oktober. Per 
desember 2010 virker kun 2 av senderne påmontert i 2010. 
 
Resultatene indikerer at man i den første delen av jakten, frem til månedsskiftet 
september-oktober, høster av den lokale rypebestanden i området. Senere i jakten 
høstes det også fugl som er på trekk fra andre lokaliteter på Svalbard.  
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2. Miljøgevinst 

Prosjektet, som er et pilotprosjekt, har fremskaffet den første informasjonen om hvor 
svalbardrypene trekker om høsten, deres bevegelsesmønster (senhøstes i jaktsesongen 
og om vinteren i mørketiden) og hvor mulige overvintringsområder er lokalisert. Denne 
kunnskapen er viktig for å utføre en langsiktig kunnskapsbasert og bærekraftig 
forvaltning av fjellrypene på Svalbard. Sett i en større sammenheng vil økt kunnskap om 
rypene på Svalbard bidra til en langsiktig bevaring av Svalbards særegne villmarksnatur. 
 
Vi har bidratt med informasjon om resultatene fra prosjektet gjennom hjemmesidene til 
Longyearbyen Jeger- og Fisker forening og Svalbard Science Forum. Vi har formidlet 
kunnskap innhentet fra prosjektet gjennom Svalbardposten (SP 2009 og 2010) og via 
foredrag for Longyearbyens befolkning, samt gjennom et bokprosjekt om 
Svalbardrypene (Blom og Pedersen 2009). 

3. Forslag til tiltak 

Dette er et pilotprosjekt som foreløpig ikke gir grunnlag for å komme med konkrete 
tiltak for fjellrypene på Svalbard.  

4. Hva er viktig for miljøforvaltningen 

Dataene tyder så langt på at noen Svalbardryper har et vintertrekk til områder hvor de 
oppholder seg resten av vinteren. Før vintertrekket startet forble de fleste 
svalbardrypene med satellittsendere i hekkeområdene frem til månedskifte september-
oktober. Dette indikerer at det i den første del av jakten skytes lokale ryper, mens det 
utover i oktober også jaktes på fugl som er på trekk. Per i dag har vi resultater fra for få 
fugler til å kunne komme med robuste konklusjoner og anbefalinger for forvaltningen. 
En videreføring av prosjektet vil kunne gi data som kan understøtte eventuelle tiltak for 
jakttidspunkt med tanke på hvilken del av bestanden man jakter på.  

5. Oppfølging 

Dette prosjektet har gitt oss den første kunnskap om at det er mulig å benytte 
satellittelemetri som metode for å studere ulike aspekter rundt Svalbardrypenes biologi. 
Denne innsikten gjør oss i stand til å planlegge et større oppfølgningsprosjekt på en stor 
romlig skala med mange flere sendere gjennom eksternfinansiering.  
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English summary  
 
The Svalbard rock ptarmigan is an endemic subspecies for which Norway has a special 
management responsibility. This important game bird is harvested annually yet our 
knowledge of its biology is scanty. Among many unknown aspects of the Svalbard rock 
ptarmigan’s biology is whether the birds migrate seasonally within Svalbard. An 
unanswered question is if nesting birds remain in their springtime breeding grounds 
until the autumn, when the hunt season opens, and the extent to which our springtime 
monitoring efforts reflect the harvestable autumn population.  
 
The most effective method for gathering reliable data about bird migrations and 
overwintering areas is satellite telemetry. The pilot study reported upon here is the first 
to apply satellite telemetry to ptarmigan hens.  
 
The aim of the project is to collect information about where ptarmigans migrate in the 
autumn, their movement patterns (late autumn and winter) and where they spend the 
winter.  

1. The most important results 

We mounted 8 ptarmigans with satellite trackers in Adventdalen in 2009 and 10 
ptarmigans in 2010. All the devices deployed in 2009 functioned satisfactorily, but we 
lost contact with 7 of the 10 tags mounted in 2010.  
 
Data collected so far reveal that all the ptarmigans in 2009 remained at the breeding 
area where they had been mounted with satellite tags until the start of the hunting 
season on 10 September. At the shift of the month from September to October the birds 
began to make longer movements. The longest autumn migration covered a distance of 
more than 100 km. One ptarmigan flew northward to the west side of Wijdefjorden (ca. 
100 km “as the crow flies” from the marking location) and another bird moved south to 
Hornsund (ca. 110 km from the marking site). The ptarmigans remained in these areas 
throughout the winter.  
 
Just 3 trackers were working at the end of September and beginning of October 2010. 
Of these marked birds, one moved from Adventdalen to north of Gipsdalen at the shift 
of the month from September to October. As of December 2010, just two of the 
trackers deployed in 2010 were still working. 
 
Our results indicate that in the early part of the hunting season—until late 
September/early October—“local” ptarmigans are harvested, whereas later in the 
hunting  season ptarmigans that have moved in from other areas in Svalbard are also 
affected. 
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2. Environmental benefit 

This pilot project has gathered the first information about where Svalbard rock 
ptarmigans move in the autumn, their movement patterns (during the hunting season in 
late autumn, and during the winter/polar night) and where possible overwintering areas 
are located. This knowledge is important for undertaking the long-term, knowledge-
based and sustainable management of ptarmigans in Svalbard. In a broader context, 
improved knowledge of the Svalbard rock ptarmigan contributes to the long-term 
conservation of Svalbard’s unique wilderness. 
 
We have contributed information generated by the project to the websites of the 
Longyearbyen Hunting and Fishing Assocation (Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening) 
and the Svalbard Science Forum. We have reported our findings in the local newspaper 
Svalbardposten in 2009 and 2010 and through presentations to the residents of 
Longyearbyen, as well as contributing to a popular book about the Svalbard ptarmigan 
(Blom og Pedersen 2009). 

3. Recommended management actions  

As a pilot project rather than a full-scale study, this project does not yet provide a basis 
for specific recommendations regarding the management of Svalbard rock ptarmigans.  

4. Environmental management implications 

The data collected so far indicate that the Svalbard rock ptarmigan migrates to areas 
where it spends the winter. Before this migration, most birds mounted with satellite 
trackers remain in their breeding areas until the end of September/beginning of 
October. This suggests that local birds are harvested during the early part of the hunting 
season, but as October progresses ptarmigans moving in from other areas of Svalbard 
are also shot. At this stage we have data from too few individuals to be able to present 
robust conclusions and recommendations for the management of this subspecies. A 
follow-up study would yield data that would inform efforts to adjust the opening and 
closing dates of the hunting season in order to target specific segments of the ptarmigan 
population.  

5. Follow-up 

This project has proven the feasibility of employing satellite telemetry to study diverse 
aspects of the Svalbard rock ptarmigan’s biology. This insight allows us to plan a larger 
scale follow-up study, supported by external financing, that would deploy satellite 
trackers on more birds to increase the sample size.     
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Innledning  
 
Fjellrype (Lagopus muta) har sin hovedutbredelse i høyfjellet i Skandinavia, Grønland, 

Island og Nord-Amerika. Svalbardrype (Lagopus muta hyperborea) er en underart av 

fjellrype og finnes kun på Svalbard og Frans Josef Land (Løvenskiold 1964). På Svalbard 

er fjellrypa den eneste plantespisende fuglearten som overvintrer og siden den er 

endemisk (stedegen) har Norge et spesielt forvaltningsansvar for denne underarten. 

Svalbardrype er en viktig småviltart som det har vært drevet utstrakt jakt på i flere 

hundre år uten at det har eksistert kunnskap om bestandens status og størrelse eller om 

den varierer i tid og rom. Siden 2000 har Norsk Polarinstitutt årlig gjennomført 

registreringer av svalbardrype i Adventdalen og Sassendalen (Pedersen 2001, 2002, 

2003, 2004, Pedersen og Fuglei 2005, 2006, 2007, Fuglei og Pedersen 2008). Dette er 

det første prosjektet siden tidlig på 1980 tallet som driver økologisk overvåking og 

forskning på denne arten. I 2005 ferdigstilte vi en statusrapport og et faktaark om 

Svalbardrypene (Pedersen m.fl. 2005; Fuglei m.fl. 2005). Statusrapporten peker på flere 

store kunnskapshull, bl.a. mangler det informasjon om underartens økologi generelt, og 

mer spesielt om dens vinterbiologi, trekkruter og overvintringsområder (Pedersen m.fl. 

2005). 

Svalbardrypas valg av leveområder (habitatvalg) varierer gjennom året og de 

oppholder seg i atskilte habitater i hekketiden og i vinterhalvåret (Unander og Steen 

1985). De returnerer fra overvintringsområdene til hekkeområdene (områder for reir og 

kyllingproduksjon) i mars tidlig april og kommer tilbake til de samme territoriene år 

etter år (et territorie er et stasjonært område som steggen forsvarer mot andre stegg; 

Steen og Unander 1985). Her etablerer de seg i par og oppholder seg i territoriene 

gjennom hekketiden (Unander og Steen 1985). På sensommeren og tidlig om høsten 

sammenfaller forekomsten av ryper stort sett med hekkelokalitetene, men kullene 

beveger seg over større områder enn selve territoriet for å finne områder med 

næringsrik mat (Unander og Steen 1985). Studiene til Unander og Steen (1985) 

dokumenterte at svalbardrypene forlot hekkeområdene i september-oktober. Merke- 
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og gjenfangststudier i Ny-Ålesund området viste at så godt som ingen av fuglene som 

overvintret hadde hekket der samme sommer (Unander og Steen 1985). Vi har svært 

begrenset kunnskap om rypenes eventuelle trekkruter og overvintringsområder, men 

det antas at de søker til områder med lite snø og rik vegetasjon som f.eks. under 

fuglefjell (Unander og Steen 1985). Løvenskiold (1964) sammenstilte observasjoner fra 

fangstmenn som bekreftet store overvintrende flokker i nærheten av fuglefjell langs 

vestkysten av Svalbard. Studier fra andre områder f.eks. fra Island indikerer at 

fjellrypene der trekker til Grønland og kan således være i stand til å fly over store 

avstander (Gudmundsson 1972). Det finnes en rekke anekdotiske observasjoner av 

Svalbardrype med flygeadferd som kan tyde på at de har sesongmessige trekk over store 

områder, men foreløpig er dette bare spekulasjoner rundt hvor Svalbardrypene 

oppholder seg vinterstid (Pedersen m.fl. 2005). På Svalbard vender lyset tilbake i februar 

og rypene har på dette tidspunktet ennå ikke returnert til territoriene sine og kan trekke 

over store områder før de igjen returnerer for å etablere seg hekkeområdene i mars-

april. 

Rypenes habitatvalg i mørketiden (perioden november til februar) er således ikke 

kjent. Hensikten med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap om hvor rypene 

trekker om høsten, deres bevegelsesmønster (senhøstes og om vinteren) og hvor de 

oppholder seg gjennom vinteren. Den mest effektive metoden for å innhente slik 

kunnskap er å benytte satellitt-telemetri. Et viktig aspekt er å bruke kunnskapen fra 

pilotstudiet til å vurdere om de lokale hekkefuglene om våren forblir i jaktområdene om 

høsten, og dermed hvorvidt den registreringen av bestanden som nå skjer på våren 

reflekterer den jaktbare høstbestanden. Dette prosjektet er således en pilotstudie hvor 

vi har tatt i bruk en ny metode for å kartlegge trekk mellom hekkeområdene og 

overvintringsområdene hos fjellrype. 
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Materialer og metoder 
 
Prosjektet ble gjennomført på Svalbard, Adventdalen (78°15' N, 17°20' E; Fig. 1) i et 

område hvor vi årlig gjennomfører overvåking av svalbardrype og således har god 

oversikt over hvor rypene befinner seg (Figur 1). Vi gjennomførte feltarbeidet første 

uken i mai dvs. rett etter at vi avsluttet rypeovervåkingen. Vi fanget og påmonterte 

totalt 18 ryper med satellittsendere (8 ryper, fem høner og 3 stegg, i mai 2009 og 10 

ryper, fire høner og seks stegg, i mai 2010).  

 

 

 
 
Figur 1. Studieområdet hvor vi årlig overvåker rype. Alle rypene ble fanget i Adventdalen 
og påmontert 8 satellittsendere i mai 2009 og 10 satellittsendere i mai 2010. (Digitale 
kartdata fra Norsk Polarinstitutt).  
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Rypene ble fanget ved hjelp av to fangstmetoder; (1) med et håndholdt nettgevær av 

typen supertalon netgun (http://lawenforcementmall.com/supertalon.html) der nettet 

skytes ut over rypene eller (2) med et mistnett (spesialnett for å fange fugler) montert 

mellom to lange bambusstenger der to personer holdt nettet mellom seg mens to andre 

personer ledet rypene mot nettet som ble lagt ned over fuglene. 

 
 

 
Figur 2. Gjeting av rype inn i oppmontert mistnett var en god metode for å fange 
Svalbardrype. Foto Karen Lone.  

 

 

  

 
 

http://lawenforcementmall.com/supertalon.html
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Vi benyttet satellittsendere med vekt på 20 g av typen NorthStar Science and 

Technology LLC (http://www.northstarst.com/) med en batterilevetid på ca. 500 timer. 

Senderne ble programmert til å sende signaler for posisjoner i fem timer hver femte dag 

for å sikre at batteriet ville vare minst ett år slik at vi også skulle få mulighet til å 

innhente data på når fuglene returnerte tilbake til hekkeområdene. Satellittsenderne 

lokaliseres ved bruk av ARGOS posisjonssystem hvor rypene lokaliseres via et nettverk 

av satellitter som overfører data til bakkestasjoner som angir posisjonene i syv 

posisjonsklasser (avhengig av kvaliteten på posisjonene). Posisjonsdataene lagres hos 

Norsk Polarinstitutt sin metadatabase i Tromsø. Disse posisjonene vil anvendes i 

statistiske analyser av rypenes habitatbruk i rom og tid når alle satellittsenderne har gått 

ut batterilevetiden (dvs. når alle data er samlet inn per mai 2011). 

 

 

 
Figur 3. Svalbardrype med påmontert satellittsender. Foto Eva Fuglei. 
 

http://www.northstarst.com/
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Resultater og diskusjon 

Dette prosjektet har vært en pilotstudie hvor vi har testet ut bruk av satellittelemetri for 

å kartlegge hvor Svalbardrypene trekker om høsten, deres bevegelsesmønster 

(senhøstes i jaktsesongen og om vinteren i mørketiden) og hvor mulige 

overvintringsområder er lokalisert. Det er første gang slike sendere anvendes på 

fjellrype. I 2009 fanget vi totalt 8 ryper og påmonterte sendere på 3 stegg og 5 høner. En 

av rypene ble skutt under jakten i september 2009. Senderne gav til sammen 4586 

posisjoner hvorav 3835 (84 %) var av god kvalitet og senderne fungerte som foreskrevet 

fra forhandler. Året etter fanget vi totalt 10 ryper og påmonterte sendere på 4 høner og 

6 stegger i mai 2010. Vi mistet også en rype under jakten i september 2010. Levetiden til 

de siste 10 senderne har ikke vært tilfredsstillende da 6 sendere stoppet å sende 

signaler i løpet av sommeren 2010 og en sender stoppet i løpet av høsten 2010. Per 

desember 2010 har vi kun 2 sendere som fortsatt sender posisjoner og vi har foreløpig 

ikke tilgjengelige posisjoner for disse. 

Resultatene fra 2009 har så langt vist at fram til jakten startet 10. september var 

rypene lokalisert i hekkeområdene dvs. i de samme områdene som de ble påmontert 

sendere. Fire av syv ryper som hadde sendere i 2009 forflyttet seg først i månedsskifte 

september-oktober (den åttende ble skutt). Ei høne trakk nordover til vestsiden av 

Wijdefjorden (ca. 100 km i luftlinje fra merkestedet), ei høne trakk sør til Hornsund (ca. 

110 km fra merkestedet), mens to ryper (en høne og en stegg) forflyttet seg litt kortere 

mot nordsiden av Sassendalen. De siste 3 rypene forlot ikke området hvor senderne ble 

montert (se Fig. 4 a og b).  
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a  

 

b

Figur 4. (a) Kart som viser området hvor 8 svalbardryper ble påmontert satellittsendere i 
2009 og (b) forflytningen som ble gjort i månedsskifte september/oktober (Digitale 
kartdata, Google earth).

I 2010 sluttet så mange som 6 av 10 sendere å sende signaler allerede i slutten av juli og 

begynnelsen av august. Vi mistet også en sender da en rype ble skutt under jakten 10. 

september 2010. Av de 3 rypene som fortsatt hadde sendere som sendte signaler i 

september 2010 forflyttet en rypestegg seg fra Adventdalen og nordover til Bunsow 

Land (nord av Gipsdalen) i månedsskifte september-oktober (se Fig. 5 a og b). Vi mistet 

dessverre kontakt med denne senderen i oktober 2010. De to siste rypene med sendere 

(som begge var høner) forflyttet seg fra Adventdalen til hhv. Reindalen og 

Kjellströmdalen rett etter at de var påmontert sendere tidlig i mai. Dette antar vi skyldes 

at rypene i 2010 etablerte seg senere i hekkeområdene sine, noe som trolig skyldes mye 

is på tundraen med nedising av viktige beiteområder. 
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a  b 
 
Figur 5. (a) Kart som viser området hvor 10 svalbardryper ble påmontert satellittsendere 
i 2010 og (b) deres forflytninger (Digitale kartdata, Google earth). 
 
 
 
Satellittsendere er under utvikling og det lages stadig mindre og lettere modeller noe 

som gjør det mulig å benytte denne type metodikk og teknologi på relativt små dyr. 

Dette prosjektet har vist at satellittsendere på 20 g kan benyttes på hønsefuglen 

Svalbardrype. Fjellrypene på Svalbard er en god del tyngre enn fjellrypene på fastlandet 

som gjør det mulig å benytte satellittsendere som veier 20 g på Svalbardrypene.  

Det har vært mulig å følge resultatene fra prosjektet direkte på vår hjemmeside 

(http://svalbardrype.npolar.no/). Her er det mulig for alle som er interessert i fjellryper 

på Svalbard å følge med på hvor rypene har oppholdt seg i perioden mai 2009 til mai 

2010. Senderne som ble påmontert i mai 2010 kan følges på samme hjemmeside frem 

til mai 2011. Besøksstatistikken for hjemmesiden fra første kvartal 2010 viser at den har 

vært besøkt av 41 land, med Norge, USA og Danmark som hyppigst besøkende. 
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Konklusjon 
 

Resultatene fra pilotprosjektet har vist at noen svalbardryper starter trekk til 

vinterområdene fra hekkeområdene i månedsskiftet september-oktober. Det lengste 

høsttrekket var på over 100 km, nordover til Austfjordnes og sørover til Hornsund. 

Resultatene indikerer at man i nærområdet til Longyearbyen høster av lokale ryper, dvs. 

ryper som har hekket i området, når jakten starter 10. september og fram til oktober. Etter 

september-oktober høster man også av ryper som er på trekk fra andre hekkeområder på 

Svalbard til vinterlokalitetene.  
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Takk  
Vår største takk går til Sigmund Unander som raust har formidlet av sin store kunnskap om 

fjellrypene på Svalbard, hvordan de skal fanges og for deltagelse på feltarbeidet. Vi ønsker 

også å takke Rolf Anker Ims, Christian Lydersen, Martin Haupt, Elke Mogner, Calista Morrison 

og Karen Lone for hjelp til feltarbeid og innfanging av ryper. En stor takk rettes til Boele Ruud 

Kuipers og Paul-Inge Flakstad som har designet og fulgt opp rypesiden vår 

(http://svalbardrype.npolar.no/) og til Helle Goldmann for oversettelse av det engelske 

sammendraget. Vi vil takke Svalbards miljøvernfond, Sysselmannen på Svalbard, 

Nansenfondet, Sparebankens Nord-Norges gavefond og Norsk Polarinstitutt for finansiering 

av prosjektet.  

 

Sigmund Unander med en Svalbardrype i hendene  
rett før den slippes fri så den kan fortelle 

oss noen av sine hemmeligheter. 

http://svalbardrype.npolar.no/
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