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Fjellreven tilbake i Forollhogna
Tekst: Terje Borgos

Forollhognaområdet hadde i tidli-
gere tider en ganske stor bestand av 
fjellrev.  Bevis for dette finner en i 
alle de gamle fjellrevhiene som er 
registrert i området.  I likhet med 
andre fjellområder i Norge gikk 
også fjellreven i Forollhognaområ-
det sterkt tilbake og en må tilbake 
til først på 1980-tallet for å finne 
siste kjente yngling.
Det har i de senere årene vært iverk-
satt ulike tiltak for å redde fjellrev fra 
total utryddelse, et arbeid som også har 
vært drevet sammen med Sverige.  Her i 
Midt-Norge har vi hatt en lokal Fjellrev-
gruppe, interregprosjektet "Felles Fjell-
rev" sammen med svenske myndigheter 
i tillegg til at Norge har en avlstasjon for 
fjellrev på Oppdal.

I Sverige har det nå i en årrekke vært 
en stor bestand av fjellrev i Helags-Sylane-
området.  Fjellrev derfra har spredd seg 
utover og også beveget seg inn i norske 

fjell.  Avlstasjonen på Oppdal har også 
produsert bra med valper og disse har 
blitt satt ut i områder som tidligere hadde 
forekomst av fjellrev.  Gjennom dette 
arbeidet er det nå etablert en bestand av 
fjellrev i Dovre-området.

Arbeidet med fjellrev omfatter også 
innsamling av møkk for DNA-analyse 
og dette sammen med merking av utsatte 
fjellrevvalper/viltfødte valper i Norge 
og Sverige gir mange interessante opp-
lysninger.  Det er blant annet registrert 
at en fjellrevhann har vandret fra Helags 
til avlstasjonen på Oppdal.  Videre har 
tre merkede valper vandret tilbake fra 
Dovre til Helagsområdet.  Dette viser at 
fjellreven har stor vandringskapasitet og 
at det nå kan dukke opp fjellrev nær sagt 
hvor som helst.

Forollhogna som transittområde
Det er grunn til å tro at dyrene som har 
gått mellom Helags og Dovre har beveget 
seg gjennom Forollhognaområdet.  Dette 
er også til en viss grad dokumentert 
gjennom funn av DNA. Blant annet er 

det funnet DNA fra samme rev i Kjølifjell-
området og vest i Forollhogna-området.

Gjennom Felles Fjellrev har det nå 
i tre vintre vært plassert åteblokk med 
viltkamera på sørsiden av Berghøgda i 
Holtålen.  Det er også satt opp fôrauto-
mater med viltkamera ved to lokaliteter 
der det er observert fjellrev i grenseom-
rådene mellom Kvikne og Budal.

Observasjoner i Forollhogna-området
I Holtålen dukket første fjellrev opp på 
kameraet den 15.4.2012.  Det er videre i 
de tre siste vintrene sett spor etter fjell-
rev på ulike steder i disse områdene.  I 
Vingelen ble for øvrig en fjellrev fanget i 
en mårfelle siste vinter.  Under jerv-spo-
ring vinteren 2013 fikk Jon Horten en 
spesiell opplevelse på Buhogna da det 
plutselig spratt opp en fjellrev fra et hull 
under en stein.  Sporene i snøen viste at 
jerv og fjellrev hadde jaget hverandre før 
fjellreven søkte ly under steinen.  Samme 

Bildet over: Fjellrev fotografert med viltka-
mera i Bergehøgda i Holtålen.



2014

59

HOGNAREINEN

og selve sporsettet er helt forskjellig.  
Dette siste er derfor det beste skilletegnet 
mellom fjellrev og rødrev.

Vi kjenner alle de snorrette spor-
rekkene etter rødreven.  Fjellreven deri-
mot beveger seg på en helt annen måte, 
med et sporsett som kan minne noe om 
jervens 3-spor men hos fjellrev blir det 
et 4-spor slik som på nedenforstående 
foto.  Fotoet er tatt i Kjølifjellområdet.      

Meld fra om observasjoner!           
Det er viktig å få samlet opplysninger 
om spor etter, og aktivitet av, fjellrev og 
en ber om alle som kommer over spor 
av fjellrev, eller er så heldig at de ser 
fjellrev, om å melde fra slik at dette kan 
bli behørig registrert.

Fjelloppsyn Ingebrigt Storli fra Kvikne 
fotograferte denne fjellreven i Foroll-
hognaområdet mandag 5. mai 2014. 
To spor gikk mot ei snøfonn. Den andre 
fjellreven måtte være inne i hiet. Ville det 
dukke opp fjellrevkvalper utpå somme-
ren? Slik gikk det ikke!

dag ble det for øvrig sett spor etter fjell-
rev sør for Berghøgda og tidspunktene 
forteller oss at det var to ulike individer.  
Sist vinter (2013/2014) var det også til-
hold av fjellrev en kort periode i Berg-
høgda ganske tidlig på vinteren, og det 
dukket også opp fjellrev ved åteblokka 
like før påske.  Det har også vært jevn-
lige observasjoner av spor etter fjellrev 
og bilder på viltkameraene i grenseom-
rådene mellom Kvikne og Budal.  Det 
er imidlertid ikke registrert at fjellreven 
har ynglet i Forollhognaområdet de se-
nere årene.

Greie spor å tyde
Spor etter fjellrev skiller seg en hel del 
fra spor etter rødrev.  Selve avtrykkene 
er betydelig mindre enn etter rødreven 

Spor etter fjellrev i Kjølifjellområdet i Holtålen.. Foto: Arbeidets Rett

Mandag 5. mai i år ringte Inge-
brigt Storli fra Kvikne. Han 
hadde vært på oppsynstur i 
Forollhogna-området. Her for-
teller han hva som skjedde: 

 - I dag kom jeg over to spor-
rekker som jeg mente måtte 
være etter fjellrev. To rever 
hadde gått sammen, og etter 
ei stund stoppa spora opp i 
ei snøfonn. Og der lå det en 
fjellrev og sov, ved et utgravd 
hull! Den andre reven var nok 
inne i hullet, for det gikk ikke 
spor fra hiet. Spørsmålet er 
om det blir fjellrev-kvalping 
utpå sommeren i Forollhogna 
i år? Det hadde vært innmari 
moro!

Men, sånn gikk det ikke. Kan-
skje til neste år?


