
Bestandsregistrering jerv i reg. 3 pr. 18.03.21 

Breheimen: 

Det er registrert en god del aktivitet. Ett hi er dokumentert. Det er funnet en annen hiåpning som det 

er satt opp viltkamera på. På stedet er det ikke mobildekning for sending av bilder. Kameraet må 

derfor oppsøkes fysisk for sjekk. 

Reinheimen: 

Det ble registrert en god del aktivitet i forbindelse med forsøk uttak av enkeltdyr før yngleperioda. Så 

langt i yngleperioda er det registrert jevn sporaktivitet i området Finndalen-Lesjakjølen. I tillegg er 

det registrert noen sporkryssinger i Lordalen. Forholdene i store deler av Reinheimen er foreløpig 

vanskelige (umulige) å registrere i pga av hard skare og en god del is. I Rauma (Ulvådalsområdet) er 

det funnet 2 konkrete plasser som er interessante i forhold til eventuell yngling. 

Snøhettaområdet: 

Det er registrert noe sporaktivitet i Snøhetta Øst, bla i nærheten av en tidligere kjent hiplass. I 

Snøhetta Vest er det så langt registrert liten aktivitet. 

Dovre (Rondane-sida): 

Lite snø, vanskelig å spore lengre strekninger. Det er så langt registrert relativt liten aktivitet. De to 

yngletispene som var etablert i området ble tatt ut under lisensjakta i 2019/2020. 

Sel og Fron i Rondane: 

Liten aktivitet i området Høvringen-Mysuseter. Relativt stor aktivitet i Vuludalsområdet. Der er det 

satt opp 2 kamera og det er jevn aktivitet fra jerv på det ene. Mobildekning på begge stedene. 

Ringebu i Rondane: 

Jevn aktivitet fra jerv både i Storfjellet-lokaliteten og Samdalen-lokaliteten. Det er satt opp ett 

kamera i området. Det er ikke mobildekning på stedet. 

Øyer og Lillehammer: 

Liten aktivitet. Det er aktivitet på en hiplass i Stor-Elvdal ikke veldig langt fra Øyer-grensa. 

Langsuaområdet: 

Liten aktivitet, registrert spor etter en jerv så langt. 

Jotunheimen: 

En del aktivitet i Visdalen-lokaliteten. 

For øvrig er det som nevnt tidligere registrert noe mere spor etter jerv i en del skogområder 

sammenlignet med tidligere. Etter det vi kjenner til virker dette for å være mere sporadiske spor. I 

noen av disse områdene avventer vi nye meldinger og i noen områder skal det uansett gjennomføres 

fysiske besøk. 

Generelt: 

Etter kuldeperioden har det vært mye ustabilt vær og mangel på nysnø. Det kom en del snø for ca ei 

uke siden, men pga sterk vind ble det likevel hardt over store deler av de nordlige områdene. Så langt 



er det som nevnt spesielt store deler av Reinheimen, og i tillegg en del områder i Lesja/Dovre som 

har vært mest utfordrende. 

I Breheimen og Reinheimen hadde vi i 2020 sesongen en god følelse mhp antallet ynglinger i området 

etter at registreringsperioden var over. Det har vi foreløpig ikke i år. Normalt har vi heldigvis igjen det 

meste av registreringsperioden.  

DNA-innsamlinga fra jerv er ca på det normale. Pr. dato er det lagt inn i overkant av 100 prøver fra 

reg. 3 i Rovbase. 

Uttak av jerv: 

Før yngleprioden for jerv gjennomførte vi 2 forsøk på uttak av enkeltdyr i deler av Reinheimen. Begge 

forsøkene gikk over 2 dager med bruk av helikopter en dag hver gang. Den første dagen i begge 

forsøkene ble benyttet til leting etter spor med bakkemannskap. Vi sporet opp jerv i begge 

forsøkene, men jerven gikk inn i blokkmark der graving viste seg å være umulig. 

For uttak av enkeltdyr i yngleperioden må det benyttes bedøvelsespreparat før eventuell avliving. 

Dette for å unngå at mordyr avlives. Som nevnt i møte forrige uke har vi pr. dags dato ikke tilgang på 

dette preparatet, men det arbeides med saken. Det er også en fordel å ha tilgang på preparatet i 

forbindelse med hiuttak, men dette er ikke en forutsetning. 
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