
Notat til møtet i rovviltnemnda 19. mars 2020 

Her følger en kort oppsummering av det sekretariatet hadde planlagt å si til den nye rovviltnemnda 
under sak 9/2020 – orienteringer. 

Vi tenkte å ta litt kort om nemndas oppgave/mandat (fra rovviltforskriften), samt om de ulike 
fellingsordningene vi har for å regulere rovviltbestandene. Dette får dere nærmere innføring i, dette 
bare som en start. Sentralt dokument er rovviltforkriften, med kommentardel: 

 § 5. Regionale rovviltnemnder 

I hver forvaltningsregion skal en rovviltnemnd ha hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, 
bjørn og ulv. Rovviltnemnden skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og 
skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner. 

Rovviltnemnden er et statlig viltorgan underlagt Klima- og miljødepartementets instruksjons- og 
organisasjonsmyndighet. 
 

§ 2. Lisensfelling og kvotejakt på rovvilt (§2) – forklaring av begreper 

f) Kvotejakt: Ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i viltloven § 

9, jf. naturmangfoldloven § 16, der kvoten er fastsatt av offentlig myndighet. (arten produserer et 

høstingsverdig overskudd) 

g) Lisensfelling: Felling av et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i 

naturmangfoldloven § 18 første ledd b) og c), der kvoten er fastsatt av offentlig myndighet og det 

kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta. 

I nml 18 b og c står det: 

b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, 

c) for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av 

vesentlig betydning, 

Vedtaksmyndighet - lisensfellingskvoter 

Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling etter forskriften § 8 og § 10 og 

kvote for jakt etter forskriften § 11 når bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt 

fastsatte bestandsmålene for regionen, jf. forskriften § 4. 

Nemndens myndighet skal for ulv og bjørn baseres på de siste dokumenterte data om siste års 

ynglinger fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. forskriften § 3 tredje ledd. Tilsvarende skal 

nemndens myndighet for gaupe og jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om 

ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. 

Kvote for lisensfelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv 

Dersom vilkårene i forskriften § 7 er oppfylt, kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for 

lisensfelling for å begrense veksten og/eller utbredelsen av en bestand av gaupe, jerv, bjørn og ulv. 

 

Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet 

om geografisk differensiert forvaltning. 

 



Status lisensfelling jerv 

 – region 3 har forvaltningsansvar på jerv med bestandsmål på 4 årlige ynglinger. Jakttid 10. sept – 

15. februar- 

 

 

 

 

 

 

 

De felte jervene i siste 

fellingsperiode (2019/20), en gunstig 

fordeling i forhold til tap. Det er felt 

8 jerv av en kvote på 10. Det hadde 

vært ønskelig med et uttak også i 

Midt-Gudbrandsdal sett i forhold til 

tapstall. Det er her vi har størst 

utfordringer med å få lisensfellingen 

til å fungere. Se forøvrig rapport fra 

lisensfellingsprosjektet, som 

nemnda gir økonomisk støtte til. 

Øverste figur: bestandsutvikling på 

jerv i antall påviste ynglinger på 

landsbasis. Det som er tatt ut som 

hiuttak av Miljødirektoratet er i 

mørkere farge. Vi har stort sett 

overoppfylt bestandsmålsettingen 

på jerv (39 ynglinger årlig). 

 

 

Nederste figur: 

Bestandsutvikling i på jerv i region 

3/Oppland. Rød skravur er hiuttak. 

Stort sett overoppfylt også her. 

 

 



 

Figur over; bra uttelling dvs fellingsprosent av totalkvoten i 2019/20, dårligere de fire åra før der.  

 

 

Status kvotejakt gaupe  

-  region 3 har forvaltningsansvar på gaupe med bestandsmål på 5 årlige ynglinger. Jakttid 1. feb- 31. 

mars. 
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Lisensfellingskvote Jerv felt lisensfelling Skadefelling (inkl ekstraord. uttak)

Det er felt 8 av 9 gauper i årets 

kvotejakt, 3 hunndyr og 5 hanndyr.  

Merk; det er to dyr som er felt på 

samme sted i Bøverdalen i Lom, den 

siste gaupa som ble felt synes ikke 

på figuren, den ble felt i Sør-Fron. 

Gunstig uttak mht. 

skadeforebygging, men effekten vil 

alltid være usikker. Det er i år ikke 

felt ungdyr, noe som er bra. 



 

 

 

 

 

Lisensfelling ulv: 

- ikke bestandsmål i region 3/Oppland – vil derfor alltid har myndighet for å fastsette kvote. 

Fellingsperiode utenfor ulvesonen 1. des- 31. mars. 

Det er felt en ulv av en kvote på 5 for region 3. 

 

Øverste figur: bestandsutvikling for 

gaupe nasjonalt. På syvende året 

ligger vi under nasjonalt 

bestandsmål på 65 årlige ynglinger. 

Flere regioner har ikke jakt. 

Sannsynligvis burde en være mer 

forsiktig med kvotene i de regioner 

som har jakt dersom en skulle 

kommet opp på bestandsmålet. 

 

 

Nederste figur: Bestanden i region 3 

har svingt rundt bestandsmålet på 5 

ynglinger. Regionen har alltid hatt 

kvotejakt dvs nemnda har hatt 

myndighet for å sette kvote. 



 

Lisensfelling bjørn 

- ikke bestandsmål i region 3/Oppland – vil derfor alltid har myndighet for å fastsette kvote. 

Fellingsperiode utenfor ulvesonen 20. august - 15. oktober. 

Det er ikke felt noen bjørn i region 3 i 2019, men 3 i avgang i region 5 (Hedmark), 2 av de er på 

skadefelling i lisensfellingsperioden. 

 

 

 

 

For kongeørn er det ikke bestandsregulerende fellingsregimer. Kongeørnbestanden skal forvaltes slik 

at bestanden opprettholdes på 850-1200 hekkende par i Norge. Hekkebestanden er beregnet til å 

være 60-65 par i region 3.  

 

Det ble kartlagt til sammen 1260 kongeørnterritorier over hele Norge i perioden 2010-2014. Det er 

anslått at 963 av disse var okkupert av et hekkende par med kongeørn en eller flere ganger i de siste 

fem årene. Kongeørnbestanden regnes for å være livskraftig. 

 


