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Utgangspunkt for artsvise vurderinger 

Jerv 

• Områder prioritert til jerv bør defineres på en slik måte at man 
ut fra tilgjengelig kunnskap kan argumentere for at 
bestandsmålet kan oppfylles innenfor disse områdene. Videre 
må avgrensningene avveies mot beite- og kalvingsinteresser. 

• Det er vanskelig å unngå å prioritere store deler av de østlige 
fjellområdene til jerv. Dette er områder hvor vi i dag har 
hovedutbredelsen av jerv i Nordland, samt bestandsutveksling 
med Sverige (og delvis nabofylkene). Det er også krevende å 
gjennomføre uttak av jerv som gir langvarige effekter i flere av 
disse områdene.  

• Kystområdene er mindre viktige for jerven. Uttak av jerv her 
vil også trolig ha større direkte tapsreduserende effekt og 
effekten vil vare lengre. 



Jerv 

• Størrelse og egnethet på jerveområde vil ha betydning 

for muligheten til uttak av jerv både i kalvingsland innafor 

jerveområdet og i kalve- eller beiteområder utenfor 

jerveområdet.  

• Det er forventninger/føringer om mye grovere sonering 

enn i dagens plan. Man bør da sørge for at grensene for 

jerveområdet settes i tilstrekkelig avstand fra viktige 

beiteområder hvor man ikke ønsker jerv.  

 



Gaupe 

• Gaupebestanden i Nordland har hovedutbredelse i 

lavereliggende områder, typisk i de store dalførene. 

Dersom man skal legge til rette for å oppnå 

bestandsmålet for gaupe i regionen er det ikke mulig å 

differensiere bort gaupa fra de sentrale dalførene som 

Saltdal, Dunderlandsdalen, Korgen, Vefsn, Grane og 

Hattfjelldal. Samtidig er det tunge beiteinteresser i disse 

områdene som vi mener det er viktig å bidra til at 

opprettholdes.  

• Er det noen annen mulighet enn at beitenæringene i 

disse områdene må leve med gaupe, hvor man gjennom 

aktiv forvaltning legger opp til et byrdefordelingsprinsipp?  



Gaupe 

• En del kystområder kan i sin helhet forbeholdes beitedyr. 

Disse områdene er mindre viktige for måloppnåelse for 

gaupebestanden, og flere av disse områdene er 

vinterbeite for reindrifta hvor man gjennom å prioritere 

kysten til beitedyr bidrar til at reinbeitedistrikt som har 

tilgang på slike områder, får en «pause» fra 

rovdyrtrykket.  

• Gjennom å skille mellom innland og kyst kan man også 

ha egne kvoter for jakt på gaupe på kysten hvor man 

gjerne må bruke lenge tid på gaupejakta på grunn av 

vanskelige føreforhold.     



Bjørn 

• Det er primært to områder som er interessant å diskutere; indre 

Salten og indre Helgeland.  

• Jevnlig bjørneaktiviteter begge steder. Relativ nærhet til 

binnefronten begge steder, men kun påvist binneaktivitet i indre 

Salten.  

• Reindrift og potensielt nærhet til kalvingsland i begge områdene 

• Sau i begge områdene, men tyngre beiteinteresser på indre 

Helgeland enn på østsida i Saltdal.   

• Uansett hvor bjørneområdet legges må det forventes økt aktivitet av 

hannbjørner som streifer både i og utenfor disse områdene. 

 



Mulig soneringsprinsipp? 

 

Tredeling;  

• blått (jerv +gaupe) 

• gult (beite+gaupe)  

• grønt (beite) 

+ område for bjørn innafor blått 

område 

 

Tydelige forvaltningsprinsipper 

som skal bidra til å gi en 

forutsigbar praksis i de ulike 

områdene 



Blått område – mål om at bestandsmål for jerv og 
delvis gaupe oppnås her 

 

• Saueproduksjon, tamreindrift og andre produksjoner 
basert på utmarksbeite må forholdes seg til at det kan 
være forekomst av gaupe og jerv i området.  

• Midler til tapsforebyggende tiltak som har som mål å 
redusere jerveskader og gaupeskader skal prioriteres 
til søkere i dette området. Tyngre tiltak som for 
eksempel planlagt tidlig nedsanking kan være et 
aktuelt virkemiddel i de blå områdene. I enkelte 
områder som er svært tungt belastet med tap til jerv 
kan omstilling til annen landbruksvirksomhet være 
aktuelt.  

• Høyere terskel for skadefelling enn i de andre 
forvaltningsområdene. Med unntak av for 
kalvingsland i kalvingstida, er skadefelling i 
utgangspunktet kun aktuelt ved større akutte 
skadesituasjoner.  

• I kalvingsland innafor blått område er det i i 
kalvingstida lavere terskel for tillatelse til uttak av 
rovdyr som har gjort eller forventes å gjøre skade, jf. 
brev av 12.03.2015 fra Statsråden i KLD.  

• Det kan åpnes for kvotejakt på gaupe og lisensfelling 
på jerv  i disse områdene for å bidra til byrdefording 
for sauenæring og reindriftsnæring, men 
kvotestørrelse skal tilpasses 
bestandsstørrelsen/bestandsmål for gaupe og jerv. 

 



Gult område – beitedyr er prioritert foran jerv og 
bjørn. Mål om at bestandsmål for gaupe 
oppnås her sammen med blått område 

 
• Lav terskel for tillatelse til uttak av jerv, bjørn og 

ulv som har gjort eller forventes å gjøre skade, 
både i og i forkant av kalvingstid for rein og 
beitesesong for sau. 

• Det kan åpnes for kvotejakt på gaupe i disse 
områdene for å bidra til byrdefordeling for 
sauenæring og reindriftsnæring, men 
kvotestørrelse skal tilpasses 
bestandsstørrelsen/bestandsmål for gaupe. 

• Kvote for lisensfelling på jerv, bjørn (og evt ulv) 
skal i utgangspunktet ikke være begrensende for 
uttaket.  

• Tillatelse til skadefelling av gaupe er i 
utgangspunktet kun aktuelt der man vurderer at 
det er en betydelig skadepotensiale, og ved større 
tapssituasjoner eller hvor man mistenker at 
enkeltindivid av gaupe forårsaker større tap enn 
hva som kan anses for naturlig.  

• Saueproduksjon, tamreindrift og andre 
produksjoner basert på utmarksbeite må 
forholdes seg til at det kan være forekomst av 
gaupe i området.  Midler til tapsforebyggende 
tiltak som har som mål å redusere gaupeskader 
skal prioriteres til søkere i dette området.  

 



Grønt område – prioritert til beitedyr foran alle 
rovdyrarter  

 

• Lav terskel for tillatelse til uttak av rovdyr 
som har gjort eller forventes å gjøre skade, 
både i og i forkant av kalvingstid for rein og 
beitesesong for sau. 

• Kvote for jakt på gaupe og lisensfelling på 
jerv, bjørn (og evt ulv) skal i utgangspunktet 
ikke være begrensende for uttaket. 
Hunndyrkvote/fredning av familiegrupper 
gjelder ikke i disse områdene.  

• Det skal i utgangspunktet ikke være 
nødvendig å tilpasse drifta på grunn av 
tilstedeværelse av rovvilt i disse områdene.  

• I og med at man ikke kan utelukke at det 
vandrer rovvilt inn til disse områdene, eller 
at man ikke lykkes med uttak på grunn av 
vær, føre etc, vil det være aktuelt å 
prioritere noen midler til tapsforebyggende 
tiltak også til de grønne områdene.  

• Tyngre tiltak som innebærer endring av 
driftsopplegg/driftsmetoder skal i 
utgangspunktet ikke prioriteres til disse 
områdene.  

 



Svart skravur innenfor blått område – mål om at 

bestandsmål for bjørn oppnås her 

 

• Saueproduksjon, tamreindrift og andre 

produksjoner basert på utmarksbeite må 

forholdes seg til at det kan være forekomst av 

bjørn i området, og at det kan være nødvendig 

å gjennomføre tilpasninger og tiltak for å 

forebygge tap.  

• Midler til tapsforebyggende tiltak som har som 

mål å redusere bjørneskader skal prioriteres til 

søkere i dette området.  

• Høyere terskel for skadefelling av bjørn 

• Ikke lisensfelling før bestandsmålet er 

oppnådd 

 




