
Status på fellingsforsøk, 
bestandsregistrering og kadaver

Fjernmøte i Rovviltnemnda på Teams, 28.mai 2020. Martin Drevvatn, Vegar Pedersen & Geir Heggmo



Status gaupe

▪ Gaupefamiliene kartlegges i

oktober-februar

▪ SNO kvalitetssikrer alle data innen 

15.mars

▪ Deretter overtar Rovdata, som er 

ansvarlig for endelig 

sluttrapportering. Rapporten fra

2020 sesongen er pt ikke sluttført.



Status gaupe - resultater

▪ Nordland ligger fortsatt under 
bestandsmålet på 10 årlige 
familiegrupper

▪ 6 + 8,5 + 5,5 de tre siste 
årene gir et snitt på 6,7.

▪ 2020 = ?

▪ Godkjente observasjoner:

- 2019 = 12

- 2020 = 26 Rovbase: registr. familiegrupper i 

2020,26 innmeldte observasjoner før

Rovdata har foretatt særskilling.



Status gaupe – observasjoner 2019 og 2020

2020

28 godkjente obs

Antall familiegrupper??

2019

12 godkjent obs

N = 8,5 familiegrupper



Status jerv – oppdraget til SNO

▪ Kontroll av kjente 

ynglelokaliteter + DNA.

▪ Feltarbeidet utføres av 

SNO og Statskog 

Fjelltjenesten.

▪ Oppdraget fra Rovdata var 

utsjekk av 47 lokaliteter.

▪ Vi har pt sjekket 57 stk.

Foto: SNO-Viltkamera. Flytting fra primærhi 7.mai.



Status jerv - resultater

▪ Siste 3 år: 9+11+11 ynglinger.

▪ Ligger akkurat på vedtatt 

bestandsmål.

▪ Registrert ynglinger i Narvik 

(2), Sørfold, Fauske, Saltdal, 

Rana (3), Hemnes og Grane.



Foreløpig tatus jerv - naboområder

▪ Troms = 8 (7)

▪ Norrbotten = 28 (31)

▪ Västerbotten = 19 (19)

▪ Trøndelag = 6 (6)

▪ Vi har 3 grensenære ynglinger i 
Kiruna og Gällivare kommuner opp 
mot norskegrensen.

MERK! Foreløpige tall. Gjenstår 
barmarkssjekker og endelig kvalitetssikring 
av Rovdata og Viltskadecentret.

Fjorårets antall ynglinger i parantens



Jervetelleren til Rovdata

▪ Oversikt over antall

jervynglinger, etter hvert 

som SNO melder de inn i

sesongen.

▪ www.rovdata.no



Status jerv - DNA

▪ Samlet inn 401 skit, hår og 
sekret fra jerv for DNA analyse 
+ 3 vevprøver fra jerv tatt på 
sk.felling.

▪ OBS! Ikke alle prøvene er
innlagt i Rovbase.

▪ Omtrent samme antall som i
fjor 453 DNA-prøver.

▪ Fortsatt feltaktivitet i fjellet.

▪ Alle resultater er tilgjengelig i 
rovbase.no

Kart: Utsnitt av DNA-prøver innsamlet i Balvatn og Saltfjellet



Bjørneobs på vårsnø

▪ Kun spor NV i Børgefjell i 

Grane og Hattfjelldal

▪ 11 DNA-prøver innsamlet

▪ Èn hårprøve analysert, og

gav treff på en hannbjørn

NT138 (eldre hann, første 

gang registr i Grong i 2017)



Døde jerver og fellingsoppdrag i SNO regi

▪ Lisensjakt 5 av totalt 16 dyr felt. 2 i bås i
Grane og Hamarøy + Vefsn (2) og Bodø.

▪ Enkeltdyruttak i Korgfjellet. 3-4 runder med 
vedtak. 2 jerver felt 14/2 og 21/4.

▪ «Hiuttak" Korgfjellet 28/4. Gravde på 
mistanke. Konkluderte med mest trolig ikke 
yngling (barmarkskontroll). Fortsatte med 
forsøk enkeltdyr uttak.

▪ Hiuttak Håfjell-lokaliteten i Narvik 14/5. 
Tispe ikke lokalisert.

▪ Hiuttak Kallfjell-lokaliteten. Lyktes ikke, 
oppfølging avsluttet 25/5.

Kart: Skutte jerver på lisensjakta 2019-20



Avgang gaupe

▪ Vellykket skadefelling 1 

hunngaupe i Bindal 14/3.

▪ Vellykket skadefelling 1 

hunngaupe i Sulis 16/5.

▪ (1 gaupe påkjørt og drept 

Langvatnet, Rana 22/5).

▪ Totalt avgang 3 dyr.
Skjermdump NRK Nordland



Status kadaver og rovviltkontaktnettet

▪ Status tapsområder på 

tamrein i vinter.

▪ Status rovviltkontaktnettet.

Rovviltkontakt i Fauske, Geir Arne Bringsli på jobb i Balvatn RBD. 

Foto Vegar Pedersen



Simleflokk med kalv i Balvatnet reinbeitedistrikt 25.mai. Foto Vegar Pedersen


