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NTR062
Buntavaggi Nordreisa Tispe med to unger dokumentert

NTR066
Holgagorsa

ja

Lite aktivitet av jervNordreisa

NTR029
Stohkkejohka Nordreisa Lite aktivitet av jerv

Lovdivoupmi Nordreisa

NTR 010 Storfjord ja Radiomerket tispe lokalisert i mulig hi, merket lakterende tispeRieppi

Østsiden av NTR 014 Balsfjord/ Aktivitet av jerv som har gått tvers gjennom lokaliteten.
Tamokdalen til Tamokdalen ?
Rostadalen øst

Storfjord Ikke tegn til yngling

NTR004
Målselv Aktivitet sett fra helikopter og bakken, ingen tegn til yngling,

Reiersdalen ?

Markenesd. NTR 023 ?
Tamokdalen Balsfjord lite aktivitet i mars og begynnelsen av april, mer i mai.

Svendborgd. Kjusakd. Vest
Tamokdalen vest



Mauken

Målselv
NTR001 nei

NTR 017 jaGassavaggi

NTR037 Målselv jaGironoaivi

NTR 005
Nedre Målselv ja
Dividalen-øst

Stor aktivitet av hannjerv, ingen tegn til yngling

Aktivitet på flere ulike hull innenfor begrenset område
hele sesongen, kan gå inn som yngling etter barmarksbesøk.

aktivitet på hull flere steder i lokaliteten, men
aktivitet forsvant utover i seongen, må sjekkes på barm ark.

Tispe med to valper dokumentert



NTR050 Målselv ja aktivitet av jerv, men ingen tegn til yngling
Devdisfjellet

NTR057 Målselv ja Tispe med to valper tatt utVanasvårri

NTR002 Lille Målselv ja Hull med aktivitet over to måneder ved mange besøk,
Jerta kan gå inn som yngling etter barmarksbesøk

NTR007 Målselv ja Mulig yngling på svensk side av lokalitetenJulosvarri

NTR019 Målselv ja
hull på evt ny hiplass med aktivitet ved mange besøk fra

Njunis 24 februar til mai, kan gå inn som yngling etter barmarksbesøk

Vestsiden av NTR063 Målselv ja
Aktivitet på kjent hiplass ved fire besøk over en og en

Dividalen Ruten halv måned

NTR046 Målselv ja
aktivitet av jerv og hull som må sjekkes på barmark,

Høgskaret mest trolig matgjømme.

NTR059 Målselv ja aktivitet av jerv men ingen tegn til ynglingBangfjellet

NTR003 Målselv ja Stor aktivitet av jerv, men ikke tegn til yngling,
Dreggfjellet kan være samme jerv som holder til i lok. Njunjis

NTR069 Målselv ja valp tatt ut på hiuttak
Gallgo

Voumavarri Evt ny i 2012 Målselv Usikker ja ja
Mye brukt hull funnet på evt ny lokalitet,
kan gå inn som yngling etter barmarksbesøk

Kirkesdalen, NTR033 Mye brukt hull funnet ved siste besøk,
iselvdalen, Istind til Alappen Målselv Usikker ja ja kan gå inn som yngling etter barmarksbesøkAltevatnet.

NTR020 Istind Målselv Usikker ja ja Hull på gammel hiplass funnet ved siste besøk,
må sjekkes på barmark, men mest trolig dagleie/matgjømme.



NTR048 Aktivitet ved kjent hiplass på første besøk hull på kjent hiplassKopparskard- Bardu ja funnet ved besøk to tre og fire.tinden

Nordsiden av NTR039 Bardu ? Mye brukt hull funnet ved et besøk, ikke aktivitet ved siste besøk.Altevatnet Gaskasvarri

NTR016 Hull på kjent hiplass med aktivitet ved tre besøk over 21 dager,Mannan- Bardu ja mye brukt liggeplasser på utssidencearru

Sørsiden av NTR015 Bardu ja Tispe og to valper tatt ut på hiuttakAltevatnet Coalos

NTR040 ja Aktivitet nord øst for gæbna, mye brukte hull, liggeplasser.
Stuora J ierta Bardu Ikke aktivtet etter første besøk

NTR006 Bardu Aktivitet av jerv mot gæbna, ingen tegn til ynglingKrokdalen

NTR055 Bardu ? Lite aktivitet av jervRubben

Altevatnet til Bones NTR064 Bardu ja Mulig yngling 500 meter på svensk sideStaggenjuni

NTR021 Bardu ja Tispe og to unger tatt utBjørnen

NTR010 Bardu ja aktivitet av jerv, ingen tegn til ynglingRøddalen



Med hilsen
Thomas Johansen


