
     

 

 

 

 

Til alle jegere som ønsker å levere rødrev skutt på Varangerhalvøya til COAT / «Fjellrev i Finnmark» 
 

Fjellrev i Finnmark startet opp i 2004. En viktig del av prosjekt er å undersøke effekten rødrev har på fjellrev og på resten 

av økosystemet. Rettet uttak av rødrev i områder med fjellrev har gitt gode resultat i Sverige gjennom de svensk-finske 

EU-Life prosjektene (SEFALO og SEFALO+). Så langt har en reduksjon av rødrevbestanden også hatt en positiv effekt 

på fjellreven på Varangerhalvøya. 

 

Vi ser det som viktig å få mer grunnleggende informasjon om rødrev gjennom dette prosjektet. Det kan gi informasjon 

som forhåpentligvis vil bidra til økt forståelse av hvilke effekter tette, og muligens økende, rødrevbestander kan ha mer 

generelt.  Uttaket foregår både som et ekstraordinært uttak av rødrev i fjellområdene gjennomført av SNO, men vi ønsker 

også å stimulere til økt jakt av rødrev i kystsonen. Det betales derfor 1000 kr for hver rødrev skutt og innlevert fra og med 

1.mars 2013, innenfor det vi har definert som Varangerhalvøya (1. kulepunkt). Alle rødrevene levert inn til prosjektet vil 

bli brukt som forskningsmateriale. For å få muligheten til å bidra med rødrev til prosjektet må denne kontrakten 

være undertegnet og levert til SNO kontoret i Tana eller Vadsø, eller sendt til: Institutt for Arktisk og Marin 

Biologi, v/Dorothee Ehrich, Biologibygget, 9037 Tromsø. 

 

Vilkårene for å levere rødrev til prosjekt ”Fjellrev i Finnmark” 

 Rødreven må være skutt på Varangerhalvøya. Grensen går ved Tanaelva i vest og Europavei 75 mellom 

Skipagurra og Varangerbotn i sør (Seidafjellet) 

 For hver rødrev som blir skutt må man sende en SMS til 93040708 om tid og skuddplass senest 6 timer 

etter at rødreven er felt. Rødrever som ikke er meldt inn tas ikke imot. 

 Det er kun skutte rødrev som kjøpes av prosjektet (dvs. ikke trafikkdrepte eller selvdøde). 

 Rødrevskrotten kan være flådd, men innvollene må være intakte.  

 Rødrevskrotten må fryses innen to dager, og hver skrott skal merkes tydelig med en lapp med navn til 

jeger, dato og sted reven ble skutt, inklusive koordinater for stedet.  

 Alle jegere som leverer rødrev må regne med at omstendighetene rundt fellingen blir kontrollert av en 

SNO ansatt eller andre personer ansatt i Prosjekt «Fjellrev i Finnmark».  

 Alle jegerne i prosjektet må oppgi bostedskommune, fødselsdato og mobilnr og godta at generelle 

analyser, som ikke identifiserer den enkelte jeger, vil bli gjort. 

Jeg har forstått vilkårene i kontrakten   

Signatur og dato Bosteds-kommune Fødselsdato Mobilnr 

    

Navn med blokkbokstaver:   



 


