
Fagdag for vipa  

Av Tone Lillemo, Hå Kommune 

Den 4. mars 2020 møtte 100 personer opp på fagdag for vipa på Undheim samfunnshus. Dette var 

arrangert av bondelaga på jæren sammen med fylkesmannen.   

Ornitolog Heggøy hadde et lærerikt foredrag om vipa og bestandsutviklingen gjennom tid. Kort 

oppsummert er det en sterk nedgang i bestanden av vipe.   

En art er påvirkes av mange faktorer. Blant annet naturlige svingninger grunnet sykdommer og klima.  

Vipa er for eksempel sårbar dersom det blir veldig kaldt der den overvintrer. I tillegg kan det komme 

tørke når ungene er små og lignende. Dette fører til svingninger.  

Det mange som kunne tenke seg et deilig vipeegg eller fuglunge til middag. Rev, grevling, kråke, mink og 

huskatt?  Derfor er Predatorkontroll er en viktig jobb i bevaringsarbeidet av mange arter og ble av 

ornitolog trukke fram som ett av de mest effektive tiltakene for bevaring av vipe.  

Torunn Kverneland Thiemer, leder i  Jæren Jeger- og Fiskelag oppfordret bønder til å ta kontakt dersom 

de visste om for eksempel rev på sin eiendom. Klubben har mange ivrige ungdommer som ønsker å 

jakte.    

Det tar lang tid å få ein rev til å gå på åte dersom det legges i et tilfeldig område der den den vanligvis 

ikke oppholder seg, men har du observert rev et sted går det mye raskere å få has på reven.   

Kontakt Torunn Kverneland Thiemer dersom du har rev eller annet du ikke selv har tid til å jakte på. I 

følge Torunn trenger en revetispe ett tonn kjøtt for å avle opp ett kull med valper, det blir mange små 

middager.  

Bonde Magne Helleland frå Tjelta fortalte på fagdagen om sine erfaringer med tilrettelegging for vipe og 

andre fugler på sin gard. Ved bruk av viltkamera hadde han dokumenter rev og grevling som forsynte 

seg. Reven plukker ett og ett egg og et den utenfor reiret, grevlingen spiser eggene i reiret. Forsvinner ett 

reir plutselig og det ligger eggeskall igjen, kan det være at det er den litt klønete men likevel effektive 

grevlingen som har vært på ferde. Han hadde også tatt med seg en god ide fra Nederland. Han tok ett 

stykke armeringsnett, sette føtter på sånn at dette danna ett «tak» over reiret. Dette var for å forhindre 

at beitedyra trør i reiret. 

Gjødsling og slått  

Vipa treng omlag to mnd. Fra egglegging til ungene er flygedyktige. Vipa kan legge egg flere ganger 

dersom reiret blir ødelagt. Men overlevelsesraten til ungene er klart størst ved første egglegging. Derfor 

bør en absolutt prøve å unngå å ødelegge reiret som legges først.    

«Tallerkener» til å legge over reir ved bruk av slepeslange er under testing denne sesongen. Det er også 

mulig å søke RMP midler for å sette av stripe til vipe, det må gis beskjed om høsten før. Se veiledning 

RMP for føringer.  



Høsting, her ble det foreslått forskjellig, men det er en utfordring. Vipa liker seg egentlig ikke i høyt gress 

men tjeld og andre hekker gjerne her. Noen sier de ser vipeunger løpe inn i gresset etter at det er slått 

ned og ligger klart for pressing. Noen slår og pakker gresset fra innerst til ytterst på jordet, noe som gir 

ulike fugler (og rådyr) sjans å rømme ut til sidene. Det ble foreslått å ha sko på slåmaskinen.  

Mange bønder har på eige initativ funne gode løsninger som redder reir og gjør at vipa får frem unger på 

sine gårder. Vi håper å få filmet hos noen av disse i løpet av sesongen.    

Entrepenør T Skretting kunne fortelle at en bonde krevde trekk på 2000 for hvert reir som ble knust av 

slepeslangen, det skjerpet konsentrasjonen. Reirene må merkest for å spare tid for entrepenøren, dette 

er kanskje en kjekk jobb for barn, barnebarn eller « kårkallen» å vera med på ?  

Litt av de mange gode ideene og forslag som kom frempå møtet for å prøve å ta vare på vipereir og 

unger denne sesongen. 

 

 

 

 

 

 

 


