
Fire jerver observert 

BRATTHØA/TVERRFJELLET: I løpet av dagen i dag er det observert til sammen 

fire jerver i området Nordre Bratthøa - Tverrfjellflågån. Det første dyret 
passerte Anders Reitan og Tor Stæhli på 200 meters avstand i Nordre Bratthøa i 

dag tidlig. Klokka 12.20 ble tre jerver observert på tur nordover i retning mot 

Budalstjønnan. 

Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no 

- Vi var på tur opp på Nordre Bratthøa. Plutselig ser vi noe ovenfor oss. Avstanden da er 
cirka 300 meter. Vi ser at det er en jerv, og at den skråner ned mot oss. På et par 

plasser stopper jerven for å pisse. Den huker seg sammen. I mellomtiden har vi funnet 
fram fotoapparatet, og vi får tatt bilde når jerven passerer oss. Da er avstanden cirka 

200 meter. Deretter fortsetter dyret i retning mot Kvikne, forteller Tor Stæhli via 

mobiltelefonen fra Nordre Bratthøa. Samtalen må være kort, for batteriet tar snart slutt. 
I løpet av formiddagen har både NRK Hedmark og Oppland og oppsynet ringt. 

- I går var det sau over alt, både i Tverrfjellet og på Bratthø-sida. I dag ser vi nesten 

ingen, forteller Tor Stæhli.  

Ved ett-tida blir jeg oppringt på nytt. Både utvalgsleder Hallvard Urset og oppsynsleder 

Terje Borgos har fått beskjed om tre jerver som beveger seg nordover - over 

Tverrfjellflågån i retning mot Budalstjønnan. Jørn Dalbakk er en av flere som har fulgt 
dyrene i kikkerten. ´En ulv og fire jerver på et forholdsvis lite område. I tillegg har 

Stæhli og Reitan sett to ørner sveve over Tverrfjellet. Det var i går. 

Fant rester etter kalver 

 

På tur ned etter vellykket villreinjakt i Tverrfjell-området. Foto: Martin Blom 

Martin Blom, kjent for jakt-DVDene "Skogsfugljakt med stående fuglehund", 

"Bukkefeber", "Drømmen om storoksen" og "I skogsfuglens rike", har etter endt 
storbukkjakt med kort tildelt av Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie sendt følgende e-post til 

undertegnede: 

mailto:arnny@online.no


Hei! Akkurat tilbake fra jakt og filming i Forellhogna. Vet ikke om det er interessant for dere med 
innrapportering om døde, små kalver. Uansett: Ca 1 km vest for toppen av Tverrfjellet, på grensen 
mellom FO 11-A og B, og til grensestenen mot FO 13 fant vi rester etter 4 kadaver fra nyfødte kalver. 
Alle kadavrene lå i tilknytning til varder eller lignende. Kadavrene var ikke gjemt og alle klauvene lå 
igjen på stedet. Jeg vil se det som sannsynlig at kongeørn er predatoren da jerven muligens ville gjemt 
byttet bedre. Ingen av benrestene hadde tyggemerker. Vet ikke i hvor stor grad det er dødfødte kalver, 
men fire på en plass er kanskje mer enn normalt? Vi så to kongeørn i området." 

Predatortrykket er med andre ord stort i området Bratthøa-Tverrfjellet. 24.08.07 

 


