
Reinsdyr 

 
Foto John Linnell/NINA CC BY 4.0 

 Gråbrun, strihåret pels. 

  Både hun (simla) og han (bukken) har gevir. 

  Har store klauver som kan grave i snø. 

  Maten består i hovedsak av lav. 

  Lever i flokk på fjellet. 



Gaupe 

 
Foto John Linnell/NINA CC BY 4.0 

 

  Hører til i kattefamilien. 

  Pelsen er flekkete med en liten kort hale. 

  Svart helt ytterst på halen. 

  Spiser rådyr, hjort og hare. 

  



Rødrev 

 
Foto Jan Ove Gjershaug/NINA CC BY 4.0 

  Lever i hele Norge. 

  Er rød med hvit haletipp. 

  Spiser mus. 

  Verste fienden til fjellreven. 

  



Fjellrev 

 
Foto © Anne Mathilde Thierryl/NINA  

  Lever i høyfjellet. 

  Er hvit på vinteren. 

  Er fredet hele året. 

  Spiser lemen. 

  Hovedpersonen i «Storm og Tinde». 

  



Lemen 

 
Foto © John Linnell/NINA  

  Lever i fjellet. 

 Er kjent for å bli så sint at den sprekker! 

 Viktig som mat for fjellrev og rovfugler. 

 Kan enkelte år være svært mange. 

 Er svart og brun og ligner et marsvin. 

 Spiser gress og mose. 



Røyskatt 

 
Foto Jan Ove Gjershaug/NINA CC BY 4.0 

 

  Spiser egg, mus og andre smågnagere. 

  Er hvit med svart haletipp på vinteren. 

  Er brun på sommeren. 

  Er veldig nysgjerrig. 

  



Rype 

 
Foto Peter Wilton CC BY 2.0, via Wikimedia Commons 

 

 Er hvit om vinteren og brun om sommeren. 

 Føttene er dekt med fjær. Derfor har den fått 

navnet Lagopus som betyr harefot. 

 Spiser knopper, frø, bær og blader. 

 Legger egg i reir på bakken. 

 Ligger i ro (trykker) når fare nærmer seg. 



Kongeørn 

 
Foto © Espen Lie Dahl 

 Har et vingespenn på over 2 meter! 

 Klørne er 5 cm lange. 

 Bygger rede på ei hylle i fjellet eller i toppen av et 

kraftig bartre. 

 Reiret kan veie opptil 700 kg. 

 Spiser harer, hønsefugler, revunger, rådyr, 

reinsdyr og åtsler (døde dyr) 



Jerv 

  
Foto Roy Andersen/NINA CC BY 4.0 

 Er ca. 1 meter lang og har lang, bustete hale. 

 Er et rovdyr og har kraftige tenner. 

 Lager hi i snøskavler langs bratte fjell. 

 Spiser alt fra døde reinsdyr, hare, fugler og 

planter. 

 Gjemmer maten i myr eller bekker om høsten – 

som matlager til vinteren. 



Hare 

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALepus_timidus.jpg  
  Har lange ører, god hørsel og skarpt syn. 

  Er gråbrun om sommeren og hvit om vinteren. 

  Løper fort på lange bein. 

  Lever i alle naturtyper. 

  Spiser gress, skudd og gnager bark fra trær. 

 Kjent for å være redd som en…….. 


