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Avslutning av felling av jerv i deler av Lesja, Lom 
og Skjåk kommuner 
 

Miljødirektoratet gav Statens naturoppsyn tillatelse til å felle inntil 2 jerver som 
skadeforebyggende tiltak i Reinheimen, deler av Lesja, Lom og Skjåk kommuner 8. november 
2021, 30. november 2021 og 4. januar 2022. Etter at ei jervetispe ble felt 31. januar på denne 
kvoten, har Miljødirektoratet besluttet å avslutte ytterligere forsøk på skadefelling av jerv i 
Reinheimen.   
 
Begrunnelsen for denne avgjørelsen er at formålet med det skadeforebyggende tiltaket langt på 
vei er oppnådd i de aktuelle områdene som følge av jerv felt på lisensfelling. I tillegg til den 
aktuelle tispa som ble felt av SNO i Skjåk, er det felt ei voksen tispe i Finndalen, Lom kommune, 
på lisensfelling den 23. januar innenfor det aktuelle fellingsområdet. I vår beslutning har vi 
samtidig tatt hensyn til at det aktuelle området er innenfor forvaltningsområdet for jerv, der det 
skal være en stabil bestand av jerv. 
 
Vi viser for øvrig til at det er tatt ut en stor andel av lisenskvoten i regionen. Av 12 dyr som er 
belastet kvoten på 15 så langt, er til sammen 5 voksne tisper. Pr. 31. januar er hele kvoten som 
kunne benyttes innenfor forvaltningsområdet for jerv i region 3 brukt opp. Miljødirektoratet er 
gjort kjent med at rovviltnemnda i region har åpnet for at gjenstående 3 dyr også kan felles 
innenfor forvaltningsområdet for jerv i henhold til vedtak om lisensfelling. 
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