
Side 1 av 3 
 

Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Region 5/Hedmark –  

3. mai 2021 

Tid og sted: Kl. 14:00 – 14.15, Teams-møte 

Til stede: 

Fra nemnda: 

Stein Tronsmoen, Kjerstin G. Lundgård, Mari Gjestvang, Rune Øygarden, Jon Anders Mortensson 

 

Fra sekretariatet: 

Thomas Olstad, Silje Bøe 

 

Møteleder: Stein Tronsmoen 

Referent: Silje Bøe 

********************************************************************************** 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 3/21   
Sekretariatets innstilling i sak 3/21 

I. Om nemndenes myndighet  

Rovviltnemnda viser til den nasjonale målsettingen om fem årlige ynglinger av jerv i Hedmark. Siste 

offisielle statusrapport fra bestandsovervåking av jerv viser at gjennomsnittet for de tre siste årene er 

på 11,7 ynglinger.  

Rovviltnemndene anser med det at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget 

skadefelling av jerv, jf. §§ 4, 7, og 8 i rovviltforskriften.  

 

II. Kvote for betinget skadefelling  

Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr, 

tamrein eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for betinget 

skadefelling settes på et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte 

skadefellingssituasjoner. Ut fra den foreliggende dokumentasjon om bestandssituasjonen for jerv, 

basert på siste rapporter om yngleregistreringer av jerv, og basert på erfaringer rundt 

skadesituasjoner med jerv tidligere år, finner rovviltnemnda at det bør fastsettes en kvote for 

betinget skadefelling på 17 jerver for å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein.  

Et uttak gjennom betinget skadefelling på inntil 17 jerver vurderes ikke å være til skade for 

bestandens overlevelse.  

Det fastsettes en kvote på 17 jerver for betinget skadefelling i perioden 1. juni 2021 – 15. februar 

2022.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 18 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009, jf. § 8 i 

forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005.  
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Rovviltnemndene har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om 

jervens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemndene anser at det foreligger 

tilstrekkelig kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-var-prinsippet, jf. § 9, 

kommer derfor ikke til anvendelse. Nemndene anser at en kvote på 17 dyr ikke vil påføre bestanden 

en for stor samlet belastning, jf. § 10. Hensynet til differensiert forvaltning skal ligge til grunn for en 

tillatelse til skadefelling, jf. § 12. Nemndene anser at § 11 ikke er relevant i denne sammenheng.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18 i 

lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan 

påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort 

kjent. 

 

Rovviltnemndas behandling 

Sekretariatet informerte om siste status på ekstraordinære uttak av jerv og bestandsstatus. Det er 

per nå tatt ut ei jervetispe og 3 valper i Rendalen kommune (26.4.21) og to valper i Tolga kommune 

(29.-30.4.21). Per nå er det ingen gjeldende tillatelser til ekstraordinære uttak/hiuttak av jerv i region 

5. Om det eventuelt skal gjøres flere forsøk på hiuttak vurderes fortløpende av Miljødirektoratet i 

tiden fremover. Det er registrert totalt 13 jerveynglinger i region 5 per nå. Bestandsregistrering pågår 

fortsatt. 

 

Jon Anders Mortensson opplyste om at det er dokumentert en rein tatt av jerv i Elgå reinbeitedistrikt 

den 11. april 2021 som ikke er omtalt i saksframlegget.  

 

Stein Tronsmoen fremmet følgende tilleggsforslag: 

Dersom vedtatt skadefellingskvote er utnyttet skal nemnda uten opphold møtes for å vurdere utvidet 

kvote. 

 

Votering 

Sekretariatets innstilling med tilleggsforslaget til Tronsmoen ble enstemmig vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak 

 

I. Om nemndenes myndighet  

Rovviltnemnda viser til den nasjonale målsettingen om fem årlige ynglinger av jerv i Hedmark. 

Siste offisielle statusrapport fra bestandsovervåking av jerv viser at gjennomsnittet for de tre 

siste årene er på 11,7 ynglinger.  

Rovviltnemndene anser med det at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget 

skadefelling av jerv, jf. §§ 4, 7, og 8 i rovviltforskriften.  

 

II. Kvote for betinget skadefelling  

Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr, 

tamrein eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for betinget 

skadefelling settes på et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte 

skadefellingssituasjoner. Ut fra den foreliggende dokumentasjon om bestandssituasjonen for 

jerv, basert på siste rapporter om yngleregistreringer av jerv, og basert på erfaringer rundt 

skadesituasjoner med jerv tidligere år, finner rovviltnemnda at det bør fastsettes en kvote for 

betinget skadefelling på 17 jerver for å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein.  
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Eventuelt 

- Sekretariatet informerte om status for oppstart av dialog med svensk forvaltning i 

forbindelse med vedtak om lisensfelling av ulv, jf. drøfting av dette i fellesmøtet med region 

4 den 16. april. Det jobbes for å lande en møtedato for et innledende møte i løpet av mai. 

- Møtegodtgjøring 

o En halvtime møte og en halvtime møtegodtgjøring 

 

Et uttak gjennom betinget skadefelling på inntil 17 jerver vurderes ikke å være til skade for 

bestandens overlevelse.  

Det fastsettes en kvote på 17 jerver for betinget skadefelling i perioden 1. juni 2021 – 15. 

februar 2022.  

Rovviltnemndene har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap 

om jervens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemndene anser at det foreligger 

tilstrekkelig kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-var-prinsippet, jf. § 

9, kommer derfor ikke til anvendelse. Nemndene anser at en kvote på 17 dyr ikke vil påføre 

bestanden en for stor samlet belastning, jf. § 10. Hensynet til differensiert forvaltning skal ligge 

til grunn for en tillatelse til skadefelling, jf. § 12. Nemndene anser at § 11 ikke er relevant i denne 

sammenheng.  

III. 

Dersom vedtatt skadefellingskvote er utnyttet skal nemnda uten opphold møtes for å vurdere 

utvidet kvote. 

 

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 

18 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og 

kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er 

gjort kjent. 

 


