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Både på Var ang er halv
øya og på Hard an ger
vid da har det i år vært 
re kord stor yng ling av 
fjell rev val per.

Fjell re ven har hatt et godt år på bå
de Var ang er halv øya og på Hard an
ger vid da.

Tall Mil jø di rek to ra tet nå har sam
let inn vi ser at det så langt i år er 
født seks kull med val per på Var ang
er halv øya – med to talt 19 val per. 
Det te er re kord.

Tolv un ge kull med 76 val per er 
re gist rert på Hard an ger vid da, som 
er det høy es te an tall et på fle re ti år i 
det te om rå det.

– Vi høs ter nå re sul tat ene av be
va rings til tak ene for fjell rev. Årets 
topp no te rin ger på Hard an ger vid
da og Var ang er halv øya kom mer et
ter ut set tin ger fra avls pro gram met 
de siste år ene. Det er vel dig po si tivt 
å se, sier El len Ham bro, di rek tør i Mil
jø di rek to ra tet.

Nær ut ryd det
Det er satt ut val per i tre år på Var
ang er halv øya – 2017, 2018 og 
2019.

I det te om rå det var fjell re ven 
nærmest ut ryd det da det ble satt 
ut val per i 2017. Si den har fjell re ven 
yng let på Var ang er halv øya hvert år, 
med fjor år ets fem kull som en fore
lø pig topp før årets yng ling.

I år blir det alt så ny re kord å gle
de seg over, selv om det var få val
per i hvert kull.

I mot set ning til på Hard an ger
vid da er det ifølge rap por ten et 
skik ke lig bunn år for små gna ge re 
på Var ang er halv øya. Fôr sta sjon ene 
som er satt ut me ner man åpen bart 
har vært vik ti ge og hatt god ef fekt 
for å få frem val per, som er av gjør
ende for vid ere vekst i be stan den.

Var bor te
Al le re de på 1920tall et var fjell rev
be stan den i Nor ge nærmest ut ryd
det på grunn av pels jakt.

Fra 1980år ene ble det do ku
men tert kun spo ra disk ak ti vi tet og 

mest tro lig for svant de siste fjell re
ve ne fra Hard an ger vid da mot slut
ten av 1980tall et. In gen and re om
rå der har så man ge kjen te gam le 
hi lo ka li tet, og Hard an ger vid da har 
blitt vur dert som et av om rå de ne i 
Nor ge med størst po ten si al for fjell
re ven.

Tar tid å bygge be stan den
Et ter at avls sta sjo nen for fjell rev ble 
opp ret tet i Opp dal i 2005, er det 
mål ret tet satt ut val per for å re etab
le re be stan der og styr ke små be
stan der.

Vin ter en 2019 ble det satt ut 14 
fjell re ver fra tre søs ken kull på tre 
for skjel li ge lo ka li te ter i Var ang er
halv øya na sjo nal park. 5 av dis se 14 
var blå rev, som skil les fra fjell re ven 
først og fremst på far gen.

I 2017 og 2018 ble det satt ut 
hen holds vis 28 og 27 val per.

Ut set tin gen gjø res av Stat ens 
na tur opp syn (SNO) på opp drag fra 
Mil jø di rek to ra tet, og med til lat el se 
fra Var ang er halv øya na sjo nal park
sty re til å etab le re mid ler ti di ge fô r

ings sta sjo ner og over vå kings in stru
men ter.

Pro sjekt et i Var ang er er et sam
ar beid mel lom Norsk in sti tutt for 
na tur forsk ning (NINA), Klima øko
log isk Ob ser va sjons sy stem for Ark
tisk Tund ra (COAT) og SNO.

På Hard an ger vid da er det satt ut 
123 fjell rev val per i pe ri oden 2013–
2018.

Dan nes par
Det er av gjør ende at det fin nes 
fjell re ver i om rå det som kan dan ne 
par og etab le re seg på hi, og for sø
ke å få frem val per. El lers er mat til
gan gen vik tig for at ar ten skal kun
ne for me re seg.
Det er der for etab lert fle re fôr sta
sjo ner på Var ang er halv øya der fjell
re ven kan finne eks tra mat i form av 
pel lets.

Lang sik tig pro sjekt
Over våk ing av fjell rev hi har på gått 
i mer enn 30 år i en kel te om rå der i 
Nor ge.

Si den 2003 har pro gram met 
sam let alle kjen te hilo ka li te ter for 
fjell rev i en fel les na sjo nal da ta ba se. 
Det beste året et ter at da ta ba sen 
ble opp ret tet er 2018, da det kom 
mi ni mum 58 kull av fjell rev til ver
den i vill til stand i Nor ge.

Hit til i år er det re gist rert 43 kull, 
når man nå har gjen nom ført de 
fles te hi kon trol le ne.

Re gi stre ring ene ut fø res av SNO, 
Fjell opp sy net og Stat skogFjell tje
nes ten.
Det er Mil jø di rek to ra tet som fi nan
si e rer til tak ene for å be va re fjell re
ven i Nor ge.

Utsetting av fôringsstasjoner ser ut til å ha vært noe av suksessfaktorene for at det er blitt flere fjellrev på 
Varangerhalvøya. Her er Arne Petter Sarre og Alfred Ørjebu fra SNO i arbeid på en av stasjonene.
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SÁGAT FAKTA

Fjellrev
• Fin nes i to far ge va ri an ter, hvit og blå.
• Le ver i høy fjel let og Ark tis, tå ler eks trem kul de.
• Le ve al der fra 3–5 år.
• Mind re enn rød rev, fra 2–5 ki lo
• Le ver i par for hold med le ve om rå der opp til 60 km². Er knyt tet til hi 

som kan være svært gam le.
• Parringstid mars–ap ril. Val pe ne blir født i maijuni og vand rer bort 

fra hiet i sep tem ber–ok to ber.
• Kan vand re langt, opp til 200 mil.
• Små gna ge re og le men er vik tig ste næ rings kil de. Spi ser el lers det 

den kom mer over.
• Fjell re ven i Skan di na via får sto re val pe kull i topp år for le men og 

små gna ge re. Får få el ler in gen val per i bunn år.
• I Nor ge og Sve ri ge er det satt i gang til tak for å hind re at ar ten dør 

ut.
Kilde: Mil jø di rek to ra tet

Varangerhalvøya:

Re kord-yng ling av fjell rev

TORBJØRN ITTELIN
torbjorn@sagat.no

Det er i år født seks kull med valper på 
Varangerhalvøya – med totalt 19 valper. 
Dette er rekord for området. Bildet er fra 

et av de kunstige hiene som er satt ut. 
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