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Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler 
av Lesja, Lom og Skjåk kommuner i rovviltregion 
3 - forlengelse 
 

Miljødirektoratet forlenger beslutning om skadefelling av 2 jerver i deler av 
region 3, Oppland, i Innlandet fylke, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 første ledd b) 
og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 
(rovviltforskriften) § 13 jf. §§ 1 og 3. Miljødirektoratet v/Statens 
naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket. 
Skadefellingen gjennomføres for å hindre skade på sau. Fellingstillatelsen 
gjelder for perioden 4. januar til og med 15. februar 2022. 

Vi viser til Miljødirektoratet sine vurderinger og bakgrunnsinformasjon for vedtaket i vedlegget 
"Grunnlag for skadefelling av jerv i Norge 2021".  
 
Vi viser videre til flere påviste skader fra jerv på sau i dette området i løpet av 2021, og stort 
potensiale for ytterligere skade i 2022. Rovviltnemnda i region 3 har blant annet prioritert 
ekstraordinære uttak av enkeltdyr i Reinheimen i vinter. Det aktuelle området er innenfor 
forvaltningsområde for jerv, jf. forvaltningsplanen for rovvilt i region 3. 
 
Bestandssituasjon for jerv og overvåking 
I rovviltregion 3 er det fastsatt et bestandsmål på 4 årlige ynglinger av jerv. Året 2021 ble det 
påvist 8 ynglinger av jerv i region 3, og i de to foregående årene ble det påvist henholdsvis 7 og 8 
ynglinger.  
 
Av de 8 ynglingene i 2021 ble det gjennomført 2 uttak av Statens naturoppsyn – i Ringebu og 
Lesja kommuner. Etter ekstraordinære uttak har gjennomsnittlig antall jerveynglinger siste tre år 
vært 6,3 i regionen.  
 
Per 4. januar er til sammen 6 jerver belastet lisensfellingskvoten for region 3 i perioden 
2021/2022. Ingen er felt i Reinheimen. 
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Skadesituasjon og erstatning for rovviltskader 
Det ble utbetalt erstatning for 1290 sau og lam i hele gamle Oppland fylke (region 3) i 2020 som 
tapt til jerv. I kommunene Lesja, Skjåk og Lom ble det til sammen erstattet 66 sauer og 800 lam 
som tapt til jerv i 2020. Deler av dette tapet var innenfor Reinheimen.  
 
I det aktuelle området for uttak av jerv har det vært påvist flere jerveskader de siste årene. Fra 1. 
juni 2021 og fram til nå er det påvist 41 tap av sau og lam til jerv i Reinheimenområdet mellom 
E136 og Riksvei 15, i Skjåk, Lom, Vågå og Lesja kommuner. Skadepotensialet på beitedyr er 
vurdert som stort.  
 
Miljødirektoratet sine vurderinger 
Direktoratet konstaterer at lisensfelling ikke har vært tilstrekkelig for å regulere bestanden av jerv 
og dermed redusere skadepotensialet overfor beitenæringen i dette området i region 3. 
Skadehistorikk og skadepotensiale for sau er gitt avgjørende vekt i vurderingen. 
Bestandssituasjonen for jerv, nemndene sin prioritering av aktuelle områder for uttak, samt 
geografisk differensiering nedfelt i forvaltningsplan er andre moment som direktoratet har 
vektlagt. Miljødirektoratet har hatt dialog med rovviltnemnda om saken. 
 
Reinheimen er innenfor forvaltningsområdet for jerv i region 3. Det betyr at innenfor dette 
området skal jerv ha prioritet, og næringen må tilpasse seg at det er fast bestand i området. 
Miljødirektoratet ser imidlertid at forvaltningsområdet i region 3 omfatter store deler av 
beiteområdet for sau i regionen, og at det er rom for et begrenset uttak av jerv i spesielt 
skadeutsatte områder. Det er så langt ikke felt jerv i Reinheimen-området i inneværende 
lisensfellingsperiode. 
 
Direktoratet vurderer at det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning i det aktuelle området enn 
ekstraordinært uttak av jerv vinteren/våren 2021/2022. Et slikt uttak vurderes ikke å være til 
skade for jervebestandens overlevelse, eller å komme i konflikt med det nasjonale bestandsmålet 
for jerv, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004) og rovviltforskriften §§ 3 og 4.  
 
Konklusjon 
Ut fra vurderingene over og med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 
naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 første ledd b) og § 77, jf. forskrift 18. mars 
2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3, forlenger 
direktoratet etter eget tiltak beslutning om forsøk på felling av inntil 2 jerver innenfor et 
nærmere avgrenset område i Innlandet fylke.  
 
Følgende vilkår gjelder for iverksetting av felling:  
1. Fellingsområde og antall:  
Totalt kan det felles 2 jerver innenfor Lesja, Lom og Skjåk kommuner mellom E136 og Riksvei 15, 
og begrenset mot nordøst av Lordalen og en tenkt linje fra Lordalen til Pollfoss ved Riksveg 15. 
 
2. Fellingen skal innrettes mot områder som er vanskelig tilgjengelig for ordinær lisensfelling. 
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3. Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket. 
Fellingsforsøket skal gjennomføres i tråd med Instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av 
vilt.  
 
4. Beslutningen gjelder fra 4. januar til og med 15. februar 2022. 
 
5. Miljødirektoratet kan til enhver tid trekke tilbake tillatelsen til felling. 
 
Et slikt uttak av eget tiltak er ikke et enkeltvedtak, og forvaltningslovens bestemmelser om 
klageadgang kommer ikke til anvendelse, jf. naturmangfoldloven § 18 tredje ledd. 
 
Dette brevet sendes til rovviltnemnda i region 3, Statsforvalteren i Innlandet, aktuelle kommuner 
og politidistrikt, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet. 
 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Susanne Hanssen Anders Braa 
Fung. seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Kopi til: 

Statens naturoppsyn Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 
 

    
 
Vedlegg 

1 Grunnlag for felling av jerv 2021- 2022 
 

  


