
REVEN-bakkehekkende fugler's verste fiende?

Storavatnet storvald er ein grunneigerlag som forvalter elg, hjort og rådyrstammen i deler

av Gjesdal og Bjerkreim, 75 grunneigere med ca 100 000 daa.

l2O1.L ble det betalt revepremie pâ21O rever iGjesdalog Bjerkreim. Så ble slagfelle

forbudt, og dermed ble reveutaket i desse kommunane redusert til i snitt 85 rever pr år i

2012,-!3,- og L4. Dette gir ein reduksjon i utak på rev med 125 stk pr/år. Samla for desse 3

åra blir det 375 rever som ikkje er felte i forhold t¡l 2011.

Når samtidig hijakt på rev ble forbudt nokre år tidlegere, er det ikkje vanskeleg å forstå

at fugl som hekker på bakken har problem med å få ungane på vingene. Rådyrkalver er

og utsatt for denne enorme revebestanden, og det stilles spørsmål kvifor går så mange

hjortehinder uten kalv. Er kalven tatt av reven? Mange lam forsvinn og ein finn igjen bein-

rester ved revehi

Revebestanden's trussel mot næring og biologisk mangfald har gjort at Storavatnet

Storvald har søkt om å bli forsøksområde for egenuttak av revehi, når reven beviseleg har

gjordt skade på bufe og vilt. Denne sØknaden skal behandles av kommunestyre i Gjesdal

2 mars 2016 og dersom den blir godkjent vil vi også forsøke å dokumentere: Kva skjer med

bakkehekkende fugler sine egg?

Derfor vil vi invitere alle jegere i Rogaland, også dei som ikkje har tilknytning til storvaldet,

til å sette opp viltkamera ved reir på bakken i hekkesesongen 20L6. Alle arter som hekker

på bakken er av interesse, viper, spover, ender, erler, lerker osv. i Time ble det i 2015

registrert at reven grov seg inn i eit sandtak og røvet reiret til sandsvaler. I Klepp viste

viltkamera at reven på 5 minutt røvet eit vipereir.

Vi vil gjere det så enkelt at intereserte jegere setter opp kamera i sitt nærområde, gjerne

i samarbeid med grunneiger og/eller fugleintereserte personer. Når hekkesesongen er

over ønsker Storavatnet storvald bare ein enkel rapport om resultatet: egga ble klekket,

reven tok dei, minken tok dei, måren tok dei osv.

Ønsket er at flest mulig blir med, det gir sikrere dokumentasjon. Er du interesert ta

kontakt med Storavatnet storvald v/ Magnus Søyland flf 47756096

e-post: magnus.soyland@hotmail.com
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