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Instruks for yngleregistrering av jerv 

A – Bakgrunnsinformasjon og overvåkingsmetodikk 
(01.03.2002) 
Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) 

Roy Andersen, Arild Landa, Henrik Brøseth og John D.C. Linnell (NINA) 

Registreringsperioder 
1. februar – 1. mars  Kun registrering av eventuelle tispespor i aktuelle områder 
10. mars – ut snøsesongen Ynglehi registreringsperiode 
25. april – ut snøsesongen Dokumentasjon av yngling ved spor- og synsobservasjon av valper 
første barmark – 15. juli  Barmarkskontroll 

Bakgrunn 
I forbindelse med opprettelsen av et nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt har 
Rovdata fått hovedansvar for koordinering og rapportering av overvåkingen av rovvilt 
på nasjonalt nivå. Sentralt i dette arbeidet inngår oppgaver knyttet til standardisering 
av overvåkingsmetodikk og sikre ivaretakelse av innsamlede data. Samtidig er det 
viktig at rutinene for innsamling og rapportering fra lokalt til nasjonalt nivå er 
standardisert slik at man oppnår en enhetlig tolkning av resultatene og best mulig 
formidling av resultater. 

Instruksen for yngleregistrering av jerv i det nasjonale overvåkingsprogrammet for 
rovvilt er organisert i tre ulike deler. Del A (dette dokumentet) gir en del 
bakgrunnsinformasjon om jerv og ynglehibiologi hos jerv, samtidig som den gir en 
beskrivelse av overvåkingsmetodikken for yngleregistrering av jerv. Del B gir en 
beskrivelse av hvordan en ynglelokalitet skal registreres på rapporteringsskjemaet 
som benyttes i det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Del C gir en 
beskrivelse av hvordan en ynglehilokalitet skal innrapporteres fra regionalt til 
nasjonalt nivå gjennom Rovbase 3.0-databasesystemet. Del A og B bør distribueres 
til og leses av personell som står for den praktiske gjennomføringen av 
overvåkingsarbeidet, mens del C i all hovedsak omfatter aktuelt stoff for de som skal 
stå for rapporteringen av resultatene fra regionalt til nasjonalt nivå gjennom Rovbase 
3.0. 

Oppdaterte versjoner av instruksene for yngleregistrering av jerv vil til enhver tid 
være å finne som pdf-dokumenter på internettadressen www.rovdata.no.  

Målet med denne instruksen for yngleregistrering av jerv er å beskrive metodikken 
som brukes i forbindelse med registreringen av ynglehi i overvåkingsprogrammet. 
Dette for å sikre at registreringsarbeidet og vurdering av ynglelokaliteter utføres på 
en enhetlig måte over hele landet. Denne instruksen tar utgangspunkt i et betydelig 
erfaringsgrunnlag som er opparbeidet via den aktive jervforskning i Norge og 
Sverige. 
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Generelt om jerven 
Kunnskapsgrunnlaget omkring jerven baserer seg på et fåtall forskningsprosjekter 
fra Nord-Amerika og Skandinavia. Således er jerven den av de fire store rovdyrene i 
Norge som vi vet minst om. Dette skyldes i hovedsak at den opptrer i lave tettheter 
og som oftest i områder hvor det sjelden ferdes mennesker. 

Jerven er det største medlemmet av mårfamilien og lever i uberørte fjell, tundra og 
nordlige skogsområder både i Eurasia og Nord-Amerika. I Norge finnes den først og 
fremst i fjellområdene langs riksgrensa til Sverige og Finland, fra Sør-Trøndelag og 
nordover. Ellers finnes en liten bestand i Sør-Norge med hovedtyngden rundt 
Snøhetta og de tilgrensende fjellområdene, men det er også gjort observasjoner så 
langt sør som sør for Hardangervidda. Jervens kraftige kroppsbygning gjør at den i 
utseende er snarlik en liten bjørn, men bevegelsesmønster og atferd viser tydelig at 
den tilhører mårdyrene. Kroppen er ekstremt fleksibel og jerven beveger seg lett 
gjennom trange åpninger i steinurer i bratte dalsider hvor den har sitt 
favorittoppholdssted. Den er godt tilpasset kalde og barske klimatiske forhold. Den 
kan drepe byttedyr som er mange ganger større enn den selv. Det finnes til og med 
tilfeller der jerv har drept så store dyr som elg. Den er i stand til å transportere store 
kroppsdeler av, eller hele byttedyr, flere kilometer til et matlager eller et hi for senere 
bruk. Bittet er ekstremt kraftig. Kjeveutforming, tannsett og tilhørende muskulatur 
gjør det mulig for jerven å spise frossent kjøtt og knuse tykke ben slik at den kan 
nyttiggjøre seg margen. 

Jerven har store labber som gjør at den flyter godt selv i løs snø og at den lett kan 
grave tuneller gjennom tykk og hardpakket snø, ned til et matlager eller et kadaver 
hvor den kan bli værende i flere dager. Føttene er korte og den har fem tær med 
ganske lange klør på hver pote slik at den lett kan klatre opp islagte stupbratte 
skrenter og i trær. Jervens hode er grovt og avrundet, med små øyne og små 
avrundede ører. Hannene veier 12–18 kg og er i snitt 30–40 % større enn hunnene 
som veier fra 8–12 kg. 

Pelsen er tykk, glatt og finnes i fargevarianter fra mørk brun til sort. De fleste 
individene har en tynn sølvgrå "ansiktsmaske" og pelsen har som regel en tydelig 
gulgrå stripe som går fra skuldrene og bakover til i overkanten av den 25–35 cm 
lange buskete halen. Hos noen individer finnes hvite pelsflekker på undersiden av 
strupen og/eller brystet. 

Jerven kommuniserer med kortrekkende lyder og duftmarkeringer. Når den er 
sammen med artsfrender benyttes mange forskjellige strupelyder fra dyp knurring til 
bjeffelyder. Kjemisk kommunikasjon via duftmarkeringer skjer ved hjelp av urin, 
ekskrementer og å gni duftkjertlene mot stubber, steiner og busker. Jerven har 
velutviklede duftkjertler i endetarm og ved kjønnsorganene. 

Om vinteren spiser jerven hovedsakelig reinsdyr som den enten har funnet som åtsel 
eller drept selv. Den har en fabelaktig luktesans og kan lukte seg fram til et kadaver 
over lange avstander. Et kadaver eller byttedyr som er så stort at det ikke kan spises 
med det samme, blir tatt vare på til senere bruk. Jerven stykker det opp og gjemmer 
restene spredt rundt i terrenget; i snøbreer, steinurer, bekker eller myrhull. En hunn 
kan gjøre bruk av slike matlager som mat til seg selv og ungene opp til et halvt år 
senere. Den mer varierte sommerdietten består av fugler, små og mellomstore 
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pattedyr, planter, rein og sau, samt kadavre av andre større byttedyr som kan være 
drept av gaupe, ulv eller bjørn. 

Jerven har forsinket fosterutvikling. Paringen skjer i april-august. Befruktede egg 
forblir i et lite utviklet ”dvale”-stadium (blastocyst) inntil de fester seg til livmoren i 
løpet av november-mars. Selve fosterutviklingen tar kun 30–50 dager. Ungene kan 
komme til verden i perioden fra januar til april, men de aller fleste fødes i 
månedsskiftet februar-mars. Kullstørrelsen varierer fra 1–5 unger, men det vanligste 
er 2–3. Ungene fødes pelskledde med lukkede øyne og uten tenner. Ved fødselen er 
pelsfargen hvit, ungene veier 80–90 gram og kroppslengden er omtrent 12 cm. 
Ungene dier moren fram til de er 9–10 uker gamle og begynner å farte rundt 
sammen med moren fra slutten av april. Valpene vokser hurtig og er nesten helt 
utvokst i september ved 6–7 måneders alder. De blir gradvis uavhengige av moren 
og klarer seg vanligvis selv fra midten av september. Noen unger forblir i territoriet til 
mor, søsken og den dominante hannen inntil de blir kjønnsmodne. Men vanligvis 
vandrer de ut av oppvekstområdet før de er 12 måneder gamle. Hunnene blir 
kjønnsmodne når de er 15 måneder, men et fåtall av dem får unger som 2 åringer. 
Hannene blir kjønnsmodne ved 14 måneders alder, men oppnår sjelden å pare seg 
før de er 3–4 år gamle. Det er ikke dokumentert yngling hos tisper eldre enn 10 år og 
det kan virke som de fleste slutter å reprodusere allerede ved 8 års alderen. 
Hannene ser ut til å bli utkonkurrert av yngre hanner allerede ved 5–7 års alder. 

Hunnene tar i bruk hiet i februar-mars. Dette hiet blir brukt gjennom det meste av 
dieperioden, men mot slutten av denne blir valpene som regel flyttet til 
sekundærhi/dagleier i nærheten. Årsakene til dette er ukjent, men mulige forklaringer 
kan være snøsmelting, menneskelig forstyrrelse, parasitter i hiet eller for å unngå at 
andre rovdyr skal finne hiet. Fra slutten av april til begynnelsen av juni, når ungene 
er 3–4 kg og begynner å bli flinke til å bevege seg, forlates hiområdet. Ungene følger 
mora rundt i territoriet til matlager hun i forveien har etablert. Ennå mens ungene er 
for små til å jakte blir de forlatt på disse stedene mens mora er ute og jakter. Her er 
de ofte godt beskyttet av hulrom under større steinblokker, steinurer, berg, eller 
snøbreer. Allerede i juni begynner ungene å gå på egne oppdagelsesturer og kan 
bevege seg flere kilometer på egenhånd. 

De samme hiplassene benyttes ofte flere år på rad. I områder hvor jerven har vært 
utryddet, men har etablert seg på nytt, er det ofte de samme hiplassene som 
tidligere ble brukt som igjen benyttes. Det finnes også eksempler på at døtre har 
arvet hilokaliteten etter mora når denne har blitt gammel eller har dødd. Dette tyder 
på at gode hiplasser kan være en begrensende faktor for jerv. 

Der hvor jerven finnes, opptrer den alltid i lave tettheter. De tetteste bestandene som 
er registrert er én jerv per 40 km², mens det noen steder i lavtetthetsbestander bare 
finnes én jerv per 800 km². Sammenlignet med rovdyr av tilsvarende størrelse, har 
jerven svært store leveområder. Leveområdene varierer i størrelse med områdets 
kvalitet, kjønn, sosial status til de forskjellige individer og årstidene. Tisper med 
unger har de minste leveområdene som varierer fra 40–140 km². Tisper som ikke 
har unger og hanner bruker områder som varierer fra 200–1500 km². Ungdyr og 
svært gamle individer som ikke har noe territorium kan streife over områder på flere 
tusen kvadratkilometer. Bruken av leveområdene varierer også med årstid. Om 
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vinteren forflytter områdebruken seg til mer lavereliggende områder trolig fordi det på 
denne tid finnes større tilgang på byttedyr og åtsler her. 

Vår kunnskap om jervens sosiale organisering og utvandring er sparsom. Jerven er 
solitær som de fleste andre mårdyr, men selv om den er solitær møter den ofte 
andre artsfrender. Til en viss grad så overlapper områdebruken hos begge kjønn. 
Innen kjønnene varierer overlapp i områdebruken betydelig, men sesongmessige 
mønstre ser ut til å forekomme. De fleste hunner med unger har territorier, som 
spesielt om sommeren, overlapper lite med andre tisper med unger. Hunner som 
ikke har unger kan overlappe med andre hunner gjennom hele året. Hannene ser ut 
til å være mest territoriale i paringsperioden som er fra april til august, mens de i 
større grad overlapper med hverandre gjennom resten av året. 

Metodikk ved ynglehiregistrering 
I dette avsnittet av overvåkingsinstruksen vil vi presentere noen grunnleggende data 
omkring ynglehibiologi hos jerv og tolkning av disse med tanke på 
ynglehiregistreringen i overvåkingssammenheng. I tillegg vil vanlige feil, feiltolkninger 
og ikke minst nyttige tips knyttet til registreringsarbeidet belyses. 

Datagrunnlaget 
Grunnlagsdataene som presenteres i denne instruksen og som underbygger 
anbefalingene med hensyn til registreringsmetodikk er i hovedsak hentet fra 
forskningsprosjekter på jerv fra Norge (Troms og Snøhetta) og Sverige (Sarek). Vår 
kunnskap om jerven i Skandinavia og forhold omkring ynglebiologi hos denne arten 
har økt betydelig det siste tiåret. Dette er først og fremst et resultat av at vi har 
kunnet studere radiomerkede jerver i Snøhetta, Troms og Sarek (tabell 1). 

Tabell 1: Antall jerv radiomerket i Snøhetta, Troms og Sarek siden 1989. 

Årstall 
Område  

Snøhetta Troms Sarek Sum antall dyr radiomerket 
1989   8 8 
1990 1   9 
1991 1   10 
1992 1   11 
1993 1  9 21 
1994 4  7 32 
1995 5  18 55 
1996  16 16 87 
1997  8 8 103 
1998  10 16 129 
1999  7 25 161 
2000  7 13 181 

Definisjoner 
Hilokalitet (ynglelokalitet): 
I denne instruksen bruker vi benevnelsen hilokalitet synonymt med 
hiområde/yngleområde da registreringsskjemaet brukt til dette arbeidet bruker 
hilokalitet. Med hilokalitet/hiområde menes et område der ei tispe føder sine unger 
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når hun yngler. Området kan være så stort som 140 km2, og vil dekke hele 
leveområdet til tispa mens hun har unger. Oftest vil ynglingene skje innenfor en 
avgrenset del av dette området. 

Hiplass: 
Den nøyaktige plassen for der tispa føder sine unger. Stedet for der dette skjer vil 
ikke nødvendigvis være det samme fra år til år, men oftest vil hiplassen ligge nært en 
tidligere hiplass innen hilokaliteten. 

Primærhi: 
Dette er stedet som tispa tilbringer sammen med ungene den første tida etter disse 
blir født. Kan brukes i inntil drøye to måneder. Er det samme som hiplass. 

Sekundærhi: 
Det stedet der tispa flytter sammen med ungene når de forlater primærhiet for første 
gang. Dette nye stedet kan brukes i en lengre periode (uker) eller kun en kort 
periode (dager). Etter at tispa med ungene har flyttet fra hiet foretrekker vi å bruke 
betegnelsen dagleie på alle nye oppholdssteder da varigheten i bruken er svært 
variabel og vil oftest ikke skille seg vesentlig ut fra bruken av et dagleie. 

Dagleie: 
Oppholdssted som kan brukes over kortere eller lengre perioder. 

Matlager: 
Et sted som en jerv har et matlager til senere bruk. Et matlager vil også kunne være 
et dagleie. 

Registreringsprotokoll 
1. Kjente lokaliteter 
I henhold til det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt skal kontroll av kjente 
ynglelokaliteter prioriteres før en søker etter nye. Dersom økonomiske midler 
bevilget til registreringsarbeidet ikke er tilstrekkelig til å undersøke alle kjente 
lokaliteter i regionen må den regionalt ansvarlige (Fylkesmannen/SNO) prioritere 
hvilke lokaliteter som skal undersøkes. Prioriteringen bør gjøres med bakgrunn i hvor 
lenge det er siden det sist ble registrert yngling i lokaliteten, aktiviteten av jerv i 
området og tapssituasjonen i forhold til sau og tamrein. Det finnes eksempler på at 
hilokaliteter og hiplasser har blitt tatt i bruk opptil 15 år etter det sist ble registrert 
yngling på plassen. Som kjente lokaliteter regnes også områder der observasjon av 
familiegrupper er gjort uten at den eksakte hiplassen er funnet, men hvor 
observasjonen er godtatt som dokumentert eller antatt sikker. I slike områder bør det 
prioriteres å lokalisere hiplassen for å spare ressursbruk ved kontroll av lokaliteten i 
fremtiden. 

2. Nye lokaliteter 
Registrering av nye lokaliteter må prioriteres i forhold til tilgjengelige ressurser. 
Områder med årlig aktivitet av jerv bør prioriteres. Generelt skal det brukes mer 
ressurser til leting etter nye lokaliteter i Sør-Norge sammenlignet med Nord-Norge, 
der et stort antall lokaliteter allerede er kjent. 
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Registreringsperiode 
Det er først mulig å registrere yngling av jerv etter at tispa har gått i hi og har født 
ungene. Det er stor variasjon i tidspunktet for når ynglende tisper går i hi. Det er 
dokumentert funn av tispe med valper allerede i slutten av januar i Finland. I Troms, 
Sarek og Idaho (USA) er det ved hjelp av radiotelemetri registrert at radiomerkede 
tisper (n = 4) har gått i hi tidligst den 16. februar og senest den 16. mars. 
Månedsskiftet februar-mars blir ut i fra dette regnet som et middeltidspunkt for når 
tispene går i hi. 

Kroppsvekten til valper som er fanget i forbindelse med forskning i Norge har variert 
fra 0,8 kg til 5,1 kg (figur 1). Variasjon i fødselstidspunkt, alder på tispene (erfaring), 
kullstørrelse, kjønn og variasjon i mattilgangen forklarer mye av vektvariasjonen hos 
valpene. 
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Figur 1: Vektvariasjon av valper (hanner og hunner) fanget i forbindelse med forskning i Snøhetta, 
Troms og Sarek i perioden 1993–2000. 

Fra eldre jegere som drev hijakt på jerv frem til yngletidsfredning i 1973 i Nord-Norge 
(totalfredet i Sør-Norge samtidig) er det blitt hevdet at etter tispa fødte ungene kunne 
hun holde seg inne i hiet i over ei uke før hun var ute av hiet for første gangen. 
Jervejegerne antok, ut i fra registrerte spor, at tispa også senere i hiperioden kunne 
holde seg inne i lokaliteten i flere døgn. Data som finnes fra radiomerkede jerver kan 
verken bekrefte eller avkrefte dette, men dersom tispa har nok mat inne i hiet er det 
grunn til å anta at dette kan forekomme. 
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Ved feltregistreringer i et område før tispa har født valper vil det ikke være mulig å 
konstatere annet enn at det er ei tispe som oppholder seg i området. Dette vil være 
av betydning for prioritering av områder med tanke på senere registreringer/kontroll, 
men har ingen betydning i forhold til å kunne dokumentere en yngling. Dette fordi 
voksne tisper ikke yngler årlig, men bare ca. i 2 av 3 år (65%) etter at de har ynglet 
for første gang. I tillegg er det grunn til å tro at tispene yngler først når de er 3 år, og 
en del kanskje så seint som i 4–5 års alderen. Fordi det er flest dyr i ett- og toårs 
kategorien betyr dette at ca. 30% av alle tispene er en potensiell yngletispe ved 
sporfunn. 

Det er stor variasjon i hvor lenge tispene bruker primærhiet etter at valpene er født. I 
USA er det vist at temperaturforhold på hiplassen, som påvirker snøsmeltingen og 
derigjennom fuktigheten i hiet, kan være avgjørende for hvor lenge primærhiet blir 
brukt. I Idaho ble det observert at tispene flyttet fra primærhiet så tidlig som i 
begynnelsen av mars, mens det i Alaska ble det observert flytting fra primærhiet 
først mot slutten av april og begynnelse av mai. I Troms har vi registrert flytting fra 
primærhi fra og med den 20. april til og med den 20. mai (figur 2). Dette viser at det 
kan være en betydelig variasjon i tidspunkt for flytting fra primærhiet mellom år og 
områder. 
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Figur 2: Status i forhold til hvorvidt primærhiet er fraflyttet innen hver periode ved totalt 28 kontroller 
av 22 hi i Troms i perioden 1996–2000. 

I tillegg er forhold som størrelsen på valpene og tilgang på nok føde i nærheten av 
lokaliteten antatt å ha betydning for hvor lenge tispa bruker primærhiet. Tidspunktet 
for flytting fra primærhiet kan også påvirkes av menneskelig forstyrrelse, enten ved 
at tispa flytter med en gang (i løpet av første påfølgende natt) eller ved at tispa flytter 
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på et senere tidspunkt, men tidligere enn hun ville gjort dersom hun ikke hadde blitt 
forstyrret. Det er registrert en forskjell mellom tisper når det gjelder hvor mye 
forstyrrelse som skal til før de flytter. Erfaringer fra Norge tilsier at det skal lite 
forstyrrelse til før de flytter, mens erfaringer fra et studie i nordlige Alaska tilsier at 
forstyrrelse ikke hadde betydning for når tispene flyttet fra primærhiet. Derimot var 
forstyrrelser av større betydning for flytting fra sekundærhi/dagleier i et studie fra 
Idaho. Da vi ikke vet hvilke konsekvenser menneskelig forstyrrelse har på ei 
ynglende tispe, er det viktig at graden av forstyrrelse holdes på et minimum slik at 
man ikke risikerer flytting eller mulig endret bruk av en hilokalitet eller hiplass. 

Etter at tispene med valper flytter fra primærhiet bruker de midlertidige dagleier 
(sekundærhi). Disse brukes i kortere eller lengre perioder ut resten av den snødekte 
sesongen. Aktiviteten og mønsteret rundt disse dagleiene er forholdsvis likt det som 
registreres rundt primærhiene, spesielt dersom de brukes over noe tid. Det vil ved 
disse stedene være større sannsynlighet for å observere spor etter valper utenfor 
inngangen da valper vil være større og mer aktive. Det er først etter at familiegruppa 
har flyttet fra primærhiet at det vil være mulig å påtreffe spor etter tispa og valpen(e) 
på vandring fra primærhiet eller mellom dagleier. 

Basert på denne kunnskapen vil vi anbefale at registreringen av ynglehi i 
overvåkingsprogrammet tidligst begynner den 1. mars, men at hovedtyngden av 
arbeidet gjennomføres først etter den 10. mars. Registreringen av primærhi vil 
vanligvis kunne gjøres frem til begynnelsen av mai, mens yngleregistrering, ved 
spor- og synsobservasjoner etter familiegruppa har flyttet fra primærhiet, vil kunne 
foregå så lenge det er sporingsforhold i de aktuelle områdene. 

Hvor langt flytter familiegruppene? 
Når tispene flytter valpene sine fra primærhiet kan avstanden til 
dagleiet/sekundærhiet variere fra bare 100 m til flere kilometer. I Troms har 
avstanden tispa har flyttet fra primærhi til første dagleie/sekundærhi variert mellom 
100 og 500 m. Ved flyttinger mellom dagleier er det registrert avstander på over 5 
km i løpet av en natt, men de lengste registrerte forflytningene har funnet sted etter 
merkeforsøk (tabell 2). Det er registrert et tilfelle ved sporing der ei tispe med tre 
valper flyttet den 23. april over 7 km i løpet av to dager. Alt tyder på at dette er 
uvanlig men at det forekommer. Etter at familiegruppene har flyttet for første gang vil 
antall dager mellom hver gang de flytter gradvis reduseres til de flytter hver natt. På 
samme måten vil avstanden de flytter kunne øke over tid. Det er mest vanlig at en 
familiegruppe flytter om natta. 
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Tabell 2: Oversikt over avstander flyttet fra hilokaliteter og mellom dagleier i Troms registrert i 
forbindelse med forskning på jerv i perioden 1996–2000. Tidsintervall angir tidsrommet eller datoen 
for når flyttingen(e) er registrert. Avst. 1 angir avstand flyttet fra primærhi ved første flytting, mens 
Avst. A, B og C angir avstand flyttet ved senere flyttinger (mellom dagleier). Alle avstander er oppgitt i 
meter. 

Hi År Tidsintervall Avstand 1 Avstand A Avstand B Avstand C
A 1996 04. mai 200    
B 1996 08. mai 300    
C 1996 18. mai 400    
D 1996 08. mai – 25. mai  750* 250 700* 
E 1997 30.apr – 07.mai 250    
F 1997 05.apr – 01.mai 500    
G 1998 01.mai – 06.mai  1500 500  
D 1999 26.apr – 11.mai  400 4400*  
H 1999 26.apr – 09.mai 100 300 200* 1300* 
I 1999 12.mai – 14.mai  2600 >5200*  
J 1999 17.apr – 07.mai 350    
K 2000 20.apr – 04.mai 150 75   
L 2000 03.mai 200    

* Merkeforsøk forårsaket flytting 

Plassering av hiet i forhold til skoggrensa 
De fleste ynglehiene hos jerv blir funnet i tilknytning til skogbandet. Det er også 
registrert lokaliteter langt ovenfor og noen få lokaliteter nedenfor skoggrensa (figur 
3). Selv om de fleste registrerte lokaliteter blir funnet i skogbandet er ikke dette 
ensbetydende med at alle finnes her. Flere lokaliteter har blitt registrert til dels langt 
over skoggrensa og opplysninger fra før yngletidsfredningen kom i 1973 viser at på 
denne tida ble de fleste lokaliteter funnet i fjellet. Med få unntak er hiene hos jerv 
funnet i fjellområder eller i umiddelbar tilknytning til fjellområder, mens det unntaksvis 
i litteraturen er rapportert om hilokaliteter i lavereliggende skogsområder. Som regel 
er hilokaliteter funnet i skogsområder bare noen få hundre meter fra skoggrensa. 

Som en oppsummering vil vi si at avstanden til skoggrensa ikke er avgjørende for 
plassering av hilokaliteten, og hileting bør ikke utelukkende konsentreres til disse 
områder. Sporforhold er generelt gunstigere i tilknytning til skogen og dette gjør det 
som regel lettere å lokalisere hilokaliteter her. 

Egenskaper ved hilokaliteten 
Den mest vanlige plassering av hiet er i snøskavler i tilknytning til bergskrenter, men 
også snødekte steinurer brukes regelmessig (figur 4). Både i USA og Norge er det 
påvist en del variasjon i terrengparametrene ved hilokaliteter. Dette kan variere 
innen et område, mellom ulike områder og mellom ulike år. I Finland og Sibir der 
jerven finnes i skogsområdene, er det funnet hiplasser under roten av et vindfall. Det 
er også registrert hiplasser inn under skjørtegraner og i forlatte beverhytter. 
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Figur 3: Avstand til skogbandet for hiplasser registrert hos radiomerkede tisper i Troms. 
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Figur 4: Terrengparametre registrert ved 17 hiplasser i Troms funnet i forbindelse med forskning på 
jerv. Oftest er det en kombinasjon av de ulike parametre ved en lokalitet. 

Hiåpningen er oftest bare et lite anonymt hull med en diameter på 20–25 cm som går 
loddrett ned ved en bergvegg, steinblokk eller en trestamme. Langs bergvegger og 
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steinblokker dannes naturlige hulrom i snødekket, avhengig av vindretningen, hvor 
det er løs- og grovkornet snø. Disse utnytter jerven ved graving av ganger i hiet. 
Dermed blir steder med overhengende berg og grov steinur velegnet som 
hilokaliteter. Også undervegetasjon som einebusker og vierkjerr kan gi gunstige 
forhold med tanke på løs- og grovkornet snø. Varierende snø- og vindforhold mellom 
år kan gi ulik plassering av hiet mellom år. 

Helningsretning og helningsgrad 
Det er ikke funnet noe mønster i hvorvidt eksponering har noen betydning med tanke 
på plasseringen av et hi. Hi kan forekomme i alle helningsretninger. Når en ser i en 
større skala på området rundt hiplassen kan man si at jerven foretrekker bratt 
terreng ved valg av hiplassen. Området umiddelbart omkring hiplassen behøver 
imidlertid ikke å være bratt. Fra de fleste hiplassene er det generelt godt utsyn over 
et større område, men det er også registrert hiplasser ned mot elva i bunnen av en 
markert V-dal. 

Leveområdebruk for reproduserende tisper og avstand mellom 
hiplassene 
Jerven hevder egne leveområder i store deler av året. Spesielt gjelder dette i 
paringstida og når tispene har valper (mars-august). I denne perioden har sjelden 
flere dyr med samme status (alder, kjønn, reproduksjonsstatus) overlappende 
leveområder. Dette betyr at innenfor et område som benyttes av ei reproduserende 
tispe, vil det ikke finnes flere reproduserende tisper. Innenfor området som denne 
tispa bruker vil en kunne finne spor etter den dominante hannen i området. Utenom 
hannen vil, til en viss grad, spor etter unge ikke kjønnsmodne individer eller dyr på 
”gjennomreise” kunne påtreffes. 

Leveområdene til reproduserende tisper i yngletida (mars–august) vil i prinsippet 
tilsvare en hilokalitet i forbindelse med ynglehiregistreringen i overvåkings-
programmet. Oppfølging av radiomerkede tisper i Troms viser at et 
leveområde/hilokalitet i stor grad er lik fra år til år. Dette gjelder uavhengig av om nye 
tisper overtar leveområdet eller ikke (figur 5). Noe overlapp mellom tilgrensende 
hilokaliteter vil kunne forekomme, men det er liten forskjell mellom år i leveområdene 
i tilknytning til en hilokalitet. 
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Figur 5: Leveområder til radiomerkede ynglende tisper i Troms om sommeren (1. mars–31. august) i 
perioden 1996–2000. Årstallene angir år for dokumentert eller antatt yngling innenfor 
leveområdet/hilokaliteten (http://nidaros.nina.no). 

Basert på registrerte hilokaliteter hos radiomerkede individer der leveområdet er 
kjent, er det fra Troms og Sarek registrert en gjennomsnittlig avstand mellom 
hiplassene i to tilgrensende leveområder på 13 km (figur 6). For Troms er den 
korteste registerte avstanden mellom ”nabo”-hi 10 km, mens det for Sarek er 7,6 km. 
Hiplassen kan variere fra år til år med hensyn til plasseringen innenfor leveområdet. 
Det er registrert hiavstander helt ned i 3–4 km fra hverandre både i Norge og i 
Sverige, men i slike tilfeller er ofte hiene plassert på hver sin side av en dal, og 
denne dalen har fungert som en grense mellom leveområdene til disse tispene. 

Store vann, vassdrag, dominerende dalfører, befolkede områder og sterkt trafikkerte 
veier vil kunne virke som barrierer mellom leveområder til reproduserende tisper. For 
eksempel utgjør Dividalen i Troms en naturlig grense mellom tispene som holder til 
på hver sin side av dalen. 
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Figur 6: Minimum-, maksimum- og gjennomsnittlige avstander mellom ”nabo”-hiplasser i Troms 
(n=7)(1996–2000) og Sarek (n=5)(1993–2000). 

Kontinuitet i hilokaliteter og hiplasser 
En hilokalitet defineres som det området der hiet plasseres, mens hiplassen angir 
den nøyaktige posisjonen for hiet. Det forekommer ofte at selve hiplassen som 
brukes er den samme fra år til år, men det er mer vanlig at hiplassen varierer med 
noen få hundremeter, opptil et par kilometer, mellom forskjellige år. Det er heller ikke 
uvanlig at hiplassen kan flytte seg opptil 3–4 km innenfor samme hilokalitet. I Troms 
er det mellom 3 ulike hiplasser innenfor samme hilokalitet registrert en avstand på 7 
km på de hiplassene som lå lengst fra hverandre. Selv om hiplassen er forskjellig er 
pr. definisjon hilokaliteten (hiområdet) den samme. Innenfor en hilokalitet som tisper 
benytter gjennom flere generasjoner vil det ofte være et mer avgrenset område 
innenfor hilokaliteten som foretrekkes ved valg av hiplass. 

Bruken av en hiplass innenfor en hilokalitet vil variere og det finnes eksempler på at 
en hiplass er tatt i bruk igjen etter å ha vært ubrukt i mange år. I Sør-Norge er 
hilokaliteter som ble brukt på slutten av 1970-tallet tatt i bruk igjen etter over 20 år. 
På den annen side finnes det i Troms eksempler på hiplasser som er blitt brukt 
regelmessig fra 1950–1960 tallet og frem til i dag. 

Hvordan skille sportegn fra tisper og hanner 
Ved sporing er det nødvendig å kunne skille sporene mellom tisper og hanner for 
lettere å kunne spore seg frem til hiene. Størrelsesforskjellen mellom tisper og 
hanner gjør det mulig å skille de to kjønnene på bakgrunn av spor med en rimelig 
grad av sikkerhet. Ved måling av spor etter jerv er det viktig å måle lengden av en 
framfot, som er avtrykkene der hælputa vises (figur 7). En vanlig feil er å måle 
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bredden som på grunn av stor variasjon, avhengig av snøforhold, ikke kan brukes 
effektivt til å kunne skille kjønnene. Lengden på fremfoten til tispene kan variere 
mellom 11,5 og 14 cm, men det vanligste er mellom 12 og 13 cm. Lengden på 
fremfoten til hannene varierer mellom 13,5 og 17cm, hvor det vanligste er mellom 15 
og 16 cm. Data fra fangst av jerv i Snøhetta, Troms og Sarek viser en forskjell i 
gjennomsnittlig lengde av fremfoten til hanner og tisper på ca. 1 cm. 

 
Figur 7: Viktig spormål hos jerv: lengden av fremfot. Bildet viser nederst venstre fremfot og øverst 
venstre bakfot. 

Måling av spor bør foregå på mest mulig fast underlag med minst mulig løssnø 
(figur 7). Mye løssnø vil gi usikre og varierende måleresultater. Da valpene langt på 
vei allerede i løpet av første høsten er utvokst (figur 8) vil spormål etter disse på 
vinteren være tilsvarende det som vi finner hos voksne individer. Med unntak av 
unge valper som vandrer mellom dagleier sin første vår er det ikke mulig å skille 
ulike aldersgrupper av dyr på grunnlag av spormålene. 
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Figur 8: Vektutvikling hos radiomerkede jerver fanget i Troms og i Snøhetta, samt fallviltmateriale fra 
Skandinavia. 

Det er noe overlapp mellom spormålene mellom tisper og hanner. Det vil derfor i 
denne overlappsonen omkring 13,5 og 14 cm være behov for å skille kjønnene på 
annet vis. Dette kan gjøres ved sporing hvor man gjør funn av både urin og avføring 
på samme sted. Dersom dyret har stått rolig under ”avtreden” vil avstanden mellom 
urin og avføring (senter til senter) på snø naturligvis være forskjellig for tisper og 
hanner. For tisper vil denne avstanden gjennomsnittlig være ca. 2–3 cm, mens den 
for hanner vil være ca. 12 cm (figur 9). 

Men husk at sjøl om det er ei tispe som blir registrert ved sporing er det bare ca. 
30% sannsynlighet for at denne tispa har et ynglehi dette året. 
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Figur 9: Avstand mellom urin og avføring hos hunn- og hannjerver (etter Persson og Östergen 1996) 

Hanner – kanskje ikke uvesentlig allikevel? 
Paringstida som strekker seg fra april til august er delvis sammenfallende med 
tidspunktet for ynglehiregistreringen. På grunn av dette vil den voksne revirhevdende 
hannen i området med jevne mellomrom ”besøke” de voksne reproduktive tispene 
innen sitt revir (som regel 2–3 ulike tisper). I de tilfellene der tispa har et ynglehi viser 
det seg at hannen regelmessig besøker denne og spor etter hannen vil i slike tilfeller, 
som spor etter tispa, lede direkte til hiet. Spor etter hannen vil derimot ikke 
forekomme med samme regelmessighet inn og ut fra hilokaliteten. 

Sportegn rundt hilokaliteter og mulige feilkilder 
Når jerven er innom samme sted regelmessig over flere dager vil et spormønster 
dannes i tilknytning til dette stedet. Det vil her være flere spor inn og ut som 
vanligvis, men ikke nødvendigvis, kommer fra flere retninger. Et stjerneliknende 
spormønster rundt stedet vil da kunne observeres. Et slikt spormønster er typisk 
rundt en hiplass. Men tilsvarende spormønster kan også observeres rundt vanlige 
dagleier (jerv som ikke yngler), kadaver og etablerte matlagre. Selv under et lag av 
snø vil gamle sporrekker kunne vises og forsterke et spormønster rundt stedet. 

Der det er yngling vil hiåpningen være møtepunktet for sporene. Hiåpningen er 
vanligvis et lite anonym hull, 20–25cm i diameter, ned i en snøfonn langs en 
bergvegg, steinblokk, trestamme eller tilsynelatende midt på ei snøfonn. Et slikt hull i 
snøen forekommer også der det er et dagleie eller et matlager. Ved slike matlager vil 
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rester av byttedyr eller blod kunne registreres utenfor åpningen. Dette er også 
observert utenfor hiåpninger og dagleier, men virker å være mindre vanlig enn ved 
inngangen til et matlager. Blod og byttedyrrester utenfor åpningen vil derfor ikke 
kunne brukes til å avkrefte yngling på et sted. 

Tispene vil som oftest forlate hiet utpå ettermiddag/kveld for så å komme inn igjen på 
morgenen. Noen ganger kan dette være et svært regelmessig mønster, andre 
ganger mer uregelmessig. Det er vanlig at aktiviteten utenfor hiet øker utover våren. 

Tispa vil ha et større behov for mat utover i yngleperioden når hun har valper i hiet. 
Dette gjelder både til seg sjøl og etter hvert til valpene når de begynner med fast 
føde. Noe mat vil tispa ha lagret i hiet og/eller i umiddelbar nærhet av hiet, men etter 
hvert kan det oppstå behov for at hun henter føde som bringes tilbake til hiet fra 
betydelige avstander (opptil 10 km). Når tispa bærer større deler av et byttedyr, for 
eksempel hodet eller en fot fra en rein, vil en ofte kunne finne slepespor i snøen. 
Selv om jerven i stor grad bærer disse byttedyrdelene vil en med jevne mellomrom 
kunne se sportegn i snøen ved siden av sporrekka til jerven. Det mest typiske 
eksempel på dette er når ei tispe har tatt en nyfødt reinskalv og bærer den tilbake til 
hiet. Da vil slepespor etter føttene til reinskalven kunne vises i snøen på den ene 
eller begge sidene av jervsporet. 

I tilknytning til et ”hull” i snøen vil en ofte kunne finne en liggeplass et lite stykke unna 
åpningen, som regel fra ca. 1 til 30 m, der jerven har ligget og holdt utkikk. På disse 
liggeplassene er det vanlig å kunne finne avføring og beinrester etter byttedyr. 
Liggeplassen kan være brukt av både tispa og den voksne hannen i området. Det er 
observert hanner som oppsøker og blir liggende å vente utenfor hiet i forbindelse 
med paring. 

Observasjon av flere jerver i lag og mulige feilkilder 
Valpene vokser raskt og når de forlater hiet har de allerede fått den typiske fasongen 
til en jerv. Størrelsesforskjellen mellom tispa og valpen(e) vil på dette tidspunktet 
være tydelig, men kan variere litt avhengig av størrelsen på valpen(e). Forskjellen vil 
raskt minke utover våren og allerede i juli kan det være problematisk å skille dyrene 
med hensyn til størrelse. Valpene vil kunne observeres i lag med tispa til og med 
august måned. I noen tilfeller har man observert tispa sammen med valpen(e) utover 
høsten til i oktober. Utover sommeren og høsten vil ei familiegruppe generelt 
tilbringe mindre og mindre tid i lag (figur 10). Foruten tisper med en eller flere valper 
så vil det i paringsperioden april til august være mulig å observere ei voksen tispe og 
en voksen hann i lag. Også i disse tilfellene vil størrelsesforskjeller mellom 
individene kunne observeres. 

Spesielt i tilfeller der kun to jerver observeres i lag og dette skjer på langt hold vil det 
være mulig å forveksle ei tispe med en valp og ei tispe sammen med en voksen 
hann. Størrelsesforholdet vil her være ganske likt. Atferden til individene vil i disse 
tilfellene kunne være til hjelp for å skille tispevalp og hann–tispe. Spesielt ved 
forsering av større hindre vil en kunne se om det er en valp med, da disse lettere får 
problemer med å følge det andre individet. Utover sommeren blir det vanskeligere å 
kunne skille disse med sikkerhet. 
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Figur 10: Sannsynligheten for å observere tispa sammen med 2 eller flere valper basert på 
radiopeiling av familiegrupper. 

I tillegg til at de vokser raskt så kan en valp observeres alene allerede fra slutten av 
juni. Ved en slik observasjon av et enkelt individ er det vanskelig, om ikke umulig, å 
si noe om alderen til dyret. Med en del erfaring vil en ved observasjoner over lengre 
tid kunne si noe om atferden til dyret tyder på at det dreier seg om en valp eller et 
voksent individ. Voksne dyr er generelt meget skye og redde, mens åringer og 
spesielt valper kan virke mindre redde og i enkelte tilfeller nysgjerrige og tillitsfulle. 

Valpespor og mulige feilkilder 
Når familiegruppa flytter ut fra hiet finner en som regel spor etter tispa og valpen(e). I 
enkelte tilfeller kan tispa bære valpene, en om gangen, fra hiplassen til sekundærhiet 
eller det neste dagleiet. Dette kan skje hvis valpene er spesielt små eller føret er 
spesielt vanskelig mens de flytter. Valpene kan også sette spor utenfor hiåpningen 
før de flytter første gangen i forbindelse med lek eller lignende. Denne type aktivitet 
er mer vanlig ettersom valpene blir større og er mer vanlig i forbindelse med 
dagleiene. 

Spor etter valpene vil være mindre enn hos den voksne tispa. Lengden av fremfoten 
til valpene vil kunne variere fra 7–10 cm i denne perioden avhengig av størrelsen på 
valpene. Sporene vil i størrelse være omtrent som et oterspor, og forveksling av 
valpespor med oterspor har forekommet. Sporene må da skilles ved å se på atferden 
til dyret. Når jervetispa forlater hiet vil valpene følge etter. I tillegg til forskjell i 
sporstørrelsen vil skrittlengden være kortere hos valpene enn hos den voksne tispa. 
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Valpene er ikke systematiske i sin gange etter tispa, og vil like gjerne gå ved siden 
av som etter mora. Så lenge sporavtrykkene er tydelige kan sporene vanskelig 
forveksles med andre dyr. 

Det er ganske vanlig at meldinger om ei tispe med en valp som blir kontrollert viser 
seg å være enten hare eller rev. Forskjellen mellom sporene; 4 tær kontra 5 tær hos 
jerven, gjør dette lett å kontrollere ved gode sporforhold. Men det vanligste er at 
denne forvekslingen skjer i tilfeller der sporavtrykkene ikke vises tydelig. Da er det 
viktig å registrere atferden til dyret. Skrittlengden til både rev og hare vil være lik eller 
lengre enn hos den voksne tispa og sporsettingen vil være ulik mellom artene. Det er 
også vanlig at disse artene følger fotsporene til jerven systematisk over lang tid. Ved 
å spore over en lengre strekning skal det være mulig skille ut disse tilfellene. 

Bruk av helikopter ved registrering 
Avhengig av spor-, lys-, vær-, snø- og terrengforhold kan bruk av helikopter i gitte 
tilfeller vise seg å være meget effektivt ved registrering av hi. Fordelen her er at spor 
kan følges raskt og effektivt over lengre strekninger og at det er lettere å få et 
overblikk over det totale sporbildet på en lokalitet. Det er mulig ved bruk av 
helikopter å kontrollere flere lokaliteter i løpet av kort tid, noe som er en stor fordel i 
år der det er svært få og korte perioder med gunstige registreringsforhold. I meget 
ufremkommelig terreng kan helikopter i enkelte tilfeller være det beste alternativet. 

Ved bruk av helikopter er det en fordel å lande slik at sporene kan kontrolleres og 
spormålene for hvert enkelt spor registreres. Dersom forholdene er mindre optimale 
vil registreringen kunne bli mangelfull og spor blir oversett. Lysforholdene er 
avgjørende og vil naturligvis variere med terrengets helningsretning i forhold til 
sollyset. Siden kostnadene ved bruk av helikopter er meget store må bruken av det 
vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle. Merk at en observasjon (med unntak av spor 
etter valper) av spor omkring en hiplass med helikopter ikke vil kunne verifisere eller 
anta yngling med mindre observasjonen følges opp av flere kontroller gjennom 
perioden med snøføre og/eller etterkontroll av plassen. Sporobservasjoner av ei 
tispe med valper fra helikopter må kontrolleres på bakken ved at helikopteret lander 
eller på annen måte. 

Ved mistanke om hilokalitet 
Ved å registrere spor og sportegn innenfor en hilokalitet vil en kunne lokalisere en 
hiplass. Hvor mye tid dette tar vil avhenge av sporforhold, erfaringen til 
registreringspersonellet og tiden brukt innen området. Kontroll av en lokalitet gjort 
under gode registreringsforhold vil avdekke hvorvidt det er yngling i området hvor 
spor og sportegn vil vise aktivitet etter ei tispe i området i de fleste tilfeller. Under 
gode forhold er det mulig å lokalisere hiplassen allerede ved første besøk. 

Ved kontroll av kjente lokaliteter og registrering av nye lokaliteter må forstyrrelse av 
hiplassen veies opp mot registreringene som skal gjøres. Så fremt det finnes 
muligheter til å unngå å forstyrre en hiplass skal dette gjøres. Alle kontroller bør, 
avhengig av snø- og lysforhold, gjøres på avstand ved hjelp av en teleskop eller 
kikkert. Ved registrering av nye hilokaliteter eller nye hiplasser innen en lokalitet er 
det ofte ikke til å unngå forstyrrelse ved hiplassen når denne blir funnet for første 
gang, men det vil ofte være mulig å registrere også denne på avstand. Når en 
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hiplass er funnet, enten som er registrert tidligere år eller tidligere i sesongen, skal 
senere kontroll gjøres fra avstand der dette er mulig. 

Først ved mistanke om spor etter valper rundt lokaliteten eller opphør av all aktivitet 
rundt hiplassen skal denne kontrolleres nærmere. Ved observasjon av spor etter 
valpene utenfor hiplassen er det stor sannsynlighet for at tispa og valpene vil komme 
til å flytte innen kort tid eller er i ferd med å flytte. Når det registreres spor etter valper 
er det grunn til å tro at valpene er så store at flytting ikke vil være noe problem etter 
en forstyrrelse. Målsetningen er minst mulig forstyrrelse rundt hiplassen og området 
rundt denne. 

Ved funn av flyttespor etter ei familiegruppe bør det prioriteres å bakspore disse for å 
kunne registrere og lokalisere hiplassen. Det vil kunne være viktig ved registrering 
senere år da tispene som nevnt kan benytte samme hiplass over mange år. 

Det er viktig å registrere alle spor og sportegn som kan dokumentere eller anta en 
yngling med foto. 

Dokumentasjon av yngling 
Skjemaet som brukes ved ynglehiregistrering gir en god beskrivelse av objektive 
kriterier som skal brukes ved vurdering av yngling, både i forbindelse med 
registreringer i snøperioden og senere ved etterkontroll på lokaliteten (figur 11). NB! 
Fotodokumentasjon er meget viktig! Legg spesielt merke til forskjellen mellom 
vurderingene ingen yngling og usikker yngling. 

Når utføres etterkontroll? 
Etterkontroll av lokaliteten kan utføres mens det ennå er snø, men da må 
gangsystemet i hiet graves ut og det kan erfaringsvis innebære mye arbeid. I løpet 
av snøsmeltingen vil selve hiet smelte gradvis fram og i en kort periode vil ganger, 
leier, matrester, dasser og spor i vegetasjon framstå slik det faktisk har ligget 
gjennom vinteren. Et besøk på riktig tidspunkt kan derfor gi avgjørende informasjon 
om ynglestatus. Tidspunktet for denne barmarksundersøkelsen vil variere med hvor 
det er i landet og må derfor tilpasses de lokale forholdene. Denne barmarks-
undersøkelsen kan også utføres senere på sommeren, men det kan da være 
vanskeligere å finne de sportegnene som en er på utkikk etter. 

Barmarksundersøkelser 
På lokaliteter der en ikke har dokumentert yngling i løpet av våren ved spor-, 
synsobservasjoner eller andre funn som bekrefter yngling skal det utføres en 
etterkontroll av stedet. Denne kontrollen utføres der yngling er antatt eller usikker og 
der dette kan knyttes til et nærmere avgrenset område samme år. 

Kriteriene for en objektiv vurdering av en lokalitet i forbindelse med etterkontroll er 
angitt på registreringsskjemaet (figur 11). Ved denne etterkontrollen vil en kunne 
dokumentere yngling dersom rester etter døde unger blir funnet, mens en lokalitet 
ellers i beste fall kan vurderes som antatt. Her er det viktig å være klar over at det er 
flere vilkår (byttedyrrester, ekskrementer, liggeplasser, ullhår og bitemerker) som må 
vurderes. 
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Figur 11: Kriterier for vurdering av ynglelokaliteter. Se side 4 på registreringsskjema. 

Ved en lokalitet som er brukt tidligere, enten som hi, dagleie eller matlager vil en 
kunne finne rester som stammer fra tidligere år. Ved vurdering av lokaliteten er det 
viktig at kun funn som stammer fra det aktuelle året blir vurdert. Eldre ekskrementer 
vil ofte være hvite og porøse, mens beinrester etter eldre byttedyr ofte vil være noe 
grønnfarget. Der det er bunnvegetasjon eller trær vil rester av fjorårets løvfall eller 
vissent gress kunne ligge over eksempelvis ekskrementene eller beinrestene og 
forteller tydelig at disse nødvendigvis må være fra året før eller tidligere. 

Når det gjelder ekskrementer vil disse ofte finnes samlet i såkalte dasser. Det vil 
kunne være flere slike dasser på en lokalitet, men dette vil en også finne i 
forbindelse med et matlager eller et dagleie som er brukt over flere dager. Det finnes 
ikke holdepunkter for hvordan man med sikkerhet skal kunne skille ekskrementer av 
valper fra voksne individer basert på størrelsen på ekskrementene. 

Funn av ”liggeplasser” forekom i 53% av alle kontrollerte hilokaliteter (n = 17) i 
forbindelse med barmarksundersøkelsen til radiomerkede tisper i Troms (1996–
2000) der yngling ble dokumentert. En liggegrop kan i utforming variere fra bare ei 
velbrukt grop i snøen som smelter bort om våren, til et skikkelig leie på bakken. På 
bakken vil en kunne se tydelig slitasje i et område med en diameter på ca. 70-80 cm, 
ofte med en ansamling av kvist eller mose i bunnen eller langs kanten. Liggegroper i 
snøen vil ikke kunne registreres i forbindelse med barmarksundersøkelsen. 

I forbindelse med etterkontrollene kan det være aktuelt å samle inn prøver. Hvilke 
prøver som skal samles inn vil variere fra år til år. Spesielt gjelder dette hvis 
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ekskrementer og/eller byttedyrrester skal samles inn. Rester etter døde valper skal 
imidlertid samles inn hvert år dersom dette blir funnet. 

Fotodokumentasjon 
Registreringspersonell skal sikre fotodokumentasjon (eller video) av registreringene 
som danner grunnlaget for vurderingen av lokaliteten. Det gjelder synsobservasjon 
av valper, spor etter valper, alle funn ved etterkontroll og annet som vurderes som 
viktig. I tillegg skal registreringspersonellet sikre oversiktsbilder av hiplasser når 
dette blir funnet. Det gjelder uavhengig av om ynglingen vurderes som dokumentert, 
antatt eller usikker. Husk at bildene skal merkes godt med lokalitetsnr., dato, 
beskrivelse og navnet på fotograf. 

Tips ved registreringsarbeidet 
• Vær nøye med spormål. 
• Følg sporene slik at du danner deg et bilde av områdebruken til det aktuelle 

dyret. 
• Bruk kartkopier og tegn inn alle observerte spor med merknader om spormål 

om dato. Samme kartkopi brukes gjennom hele registreringsperioden (mars-
mai) og nye sporobservasjoner og sporrekker tegnes inn fortløpende. Ved 
mange sporobservasjoner vil man kunne se et system ut av sporene på kartet 
som vil fungere til hjelp ved lokalisering av hiplassen. Om ikke annet vil disse 
kartkopiene kunne brukes senere år til å si noe om jervens bruk av området 
og dermed gi opplysninger om hvilket område en kan avgrense letingen til og 
hvilke områder som hører til en hilokalitet. 

• Bruk av snøscooter fungerer godt i terreng der dette er mulig. I mange tilfeller 
vil det være mer naturlig å bruke ski ved selve sporingen. Dette vil kunne 
effektivisere sporarbeidet der en ønsker å undersøke avgrensede områder 
nærmere. 

• Ikke vær forutinntatt når det gjelder plassering og forventet områdebeskrivelse 
i forbindelse med hiplassen. Det finnes mange varianter. 

• Bruk tid til å følge jervespor og lære mer om jerven. Økt kunnskap og erfaring 
i forhold til jerven vil gjøre det lettere å tyde sportegn og finne ynglelokaliteter 
ved senere anledninger. 

• Registrer opplysninger om flyttedatoer (primærhi, dagleier) i tillegg til 
nøyaktige stedsangivelser i form av kartkoordinater. Noter ellers alle 
opplysninger som har betydning for registreringen. Det er bedre å registrere 
for mye enn for lite! 

Vår kunnskap om jerven øker fra år til år. Alle registreringer og dokumentasjon fra 
ynglehiregistreringen av jerv skal nå samles sentralt i forbindelse med det nasjonale 
overvåkingsprogrammet for rovvilt. Alle disse opplysningene vil bli benyttet til å 
videreutvikle og oppdatere gjeldende instrukser for overvåkingen av jerv. På denne 
måten vil vi forsøke å gjøre kunnskapen og erfaringene fra ynglehiregistreringen 
over hele landet tilgjengelig for alle. 

Andre registreringer 
Fra og med sesongen 2008 skal det samles inn avføringsprøver fra jerv for hele 
landet. Se egen instruks for dette (www.rovdata.no). 


