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Fjellreven har status som prioritert art og forstyrrelse av den truede arten er forbudt. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.

Fjellreven må ikke forstyrres
Fjellrev fikk status som prioritert art i januar 2015, og en ny forskrift trådte samtidig
i kraft. En av paragrafene i forskriften forbyr handlinger som kan påvirke og forstyrre
fjellreven.
Fjellreven er et av Norges mest truede pattedyr
og direkte utrydningstruet her til lands. En rekke
forvaltningstiltak gjør at bestanden av fjellrev
utvikler seg i riktig retning, slik at du kan oppleve å støte på arten i flere fjellområder landet
rundt.

i oppdrag fra Miljødirektoratet å sammenstille
tilgjengelig kunnskap om forstyrrelse av fjellrev.
De mest åpenbare tegnene på at fjellrevene er
blitt forstyrret, er at de flykter eller gir varselsignaler.

Revene blir forstyrret dersom vi mennesker kommer for nær. Derfor er informasjon om hva som
forstyrrer den et viktig forebyggende tiltak.

FAKTA

Forstyrrelser er forbudt

Forskrift om fjellrev

Forskrift om fjellrev forbyr klart og tydelig forstyrrelse av enkeltindivider av arten. Derfor må
du ta hensyn til hva slags effekt din aktivitet i
fjellrevområder kan ha på hver enkelt fjellrev.

23. januar 2015 fikk fjellreven status som
prioritert art, forskrift om fjellrev (Vulpes
lagopus) som prioritert art. Det ble fastsatt
ved Kongelig resolusjon med hjemmel i lov
19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 23, §
24 og § 62.

I forbindelse med at fjellreven ble en prioritert
art, fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA)
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Et annet tegn kan være at revene avbryter det
holder på med, som å spise eller leke, og sitter og
observerer mer.
Forstyrrelser kan også føre til at fjellrevene endrer aktivitetsmønsteret sitt til å bli mer aktive på
tidspunkter hvor mennesker er i ro, eller at de
flytter valper til et annet hi.

Unngå nærvær over tid
Selv om det er ønskelig at flest mulig får oppleve
å se dette flotte dyret, må fjellreven må få mulighet å beholde sin naturlige atferd. Menneskelig
nærvær over tid kan gjøre fjellrevene mer tamme.
Du bør derfor unngå aktiviteter som å mate fjellrever for å lokke dem til deg for å fotografere
eller observere dem. Du bør også unngå jevnlige
besøk ved hilokaliteter og i hiområder.

FAKTA
Hvordan unngå å forstyrre fjellrev?


Unngå hiområder, spesielt i fra midten av mai til midten av juli når valpene er særlig utsatte.



Mennesker til fots bør holde en avstand til hiene på minst 300 meter, og
øke den i åpent og flatt terreng.



Avstanden bør økes dersom man er
flere personer i gruppen.



Vær oppmerksom på endringer i revenes atferd.



Dersom revene avbryter pågående
aktivitet, observerer mer eller gir
varselsignaler, er det tegn på at de er
forstyrret.



Å flykte er siste utvei for revene, som
kan være forstyrret lenge før de flykter.



Dersom du kommer uforvarende inn i
et hiområde med valper, bør du trekke deg stille og rolig tilbake samme
veg som du kom.



Er dere en gruppe på flere personer,
trekk dere samlet tilbake.
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Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.

LENKER
www.miljødirektoratet.no
Miljødirektoratets nettsted med temasider
om blant annet truede arter og naturtyper
www.miljostatus.no
Nettsted med den nyeste informasjonen om
miljøets tilstand og utvikling i Norge

www.miljødirektoratet.no

