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Hannen sin GPS-sender er tatt av
• Melding om lavt strømnivå fra senderen til hannen 23.8.

• Senderne har batteri hvor spenningsnivået er «høyt» 

helt til det faller til «lavt» 

• Levetiden for senderne/batteriene varierer mye

• Umulig å si noe sikkert om når tispa sin sender kommer til 

å være tom for strøm 

• Forvaltningen må ta hensyn til at det sannsynligvis ikke 

vil være GPS-merkede dyr i «Nye Deisjø», når 

lisensfellingen starter innenfor ulvesonen 1. januar
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Remerking i «Nye Deisjø»?

• Remerking i reviret de har etablert seg er vurdert som svært krevende/umulig

• Lite åpne områder for innfangning med helikopter

• Usikre snøforhold

• Hannen har vært innfanget og merket to ganger før

• Dyrene lærer og vil forsøke å unngå å bli fanget

• Prosessen med å fange og merke er generelt en belastning

• Paret har igjen etablert en forutsigbar områdebruk

• DNA-funn og sporing på snø vil gi informasjon om reviret

• Mulighet for å sette på nye sendere før 1. januar er meget liten

• Galventispa ble besluttet innfanget/flyttet i juli 2009, gjennomført 10. mars 

2010 



Valpene er også genetisk verdifulle



Reviroversikt 2020/2021

➢ Deisjøen nr. 13, markert to plasser 

▪ flyttet 3. januar 2021 

➢ «Nye Deisjø» hadde en noe usikker 

avgrensning ved rapportering fra Rovdata

▪ var «på vandring» januar – april

➢Seks årsvalper registrert med DNA funn



Rapportert revir 2020/2021 (sort) vs. 

sommerbruksområde 2021 Nye Deisjø (rød)

Nye Deisjø sommer 2021 vs. Mangen og Rømskog

NB1 

Avgrensingen er satt 

utfra de dataene som 

GPS-senderne har 

levert, og representere 

følgelig «minimum 

område bruk»

NB2 

Sommerbruksområdet 

er oftest noe mindre 

enn vinterbruksområde 

for flokker som har 

valper

Mangen: 2017-2020

Rømskog: 2016-2020

Vedtatt licensfelling Sverige



Lisensfelling i sonen

• Må ha god oversikt ved oppstart

• Må være kort og effektiv 

• Bør starte når sporforholdene er 

optimale og det er forventet nye snøfall 

som gir gode forhold for sporing

• Bør ta ut avkom før alfadyr

• Når alfaparet er felt, kan det gå kort tid 

før dyr fra naborevir kommer inn 

• Retningslinjene for ivaretagelse av 

genetisk verdifulle individer, vil kunne  

innvirkning på vurdering av når en skal 

avslutte

Aurskog: 2018-2020

Svarthus: 2020


