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Tilstede: 
Miljødirektoratet: Anders Braa  

Rovviltnemnda i region 3/Oppland: Aud Hove, Hans Kristian Enge, 

Johannes Gran Wahl og Erik Winther 

Fylkesmannen i Innlandet: Therese Ruud, Benedicte Broderstad, Rannveig 

Helgesen, Ståle Sørensen og Sidsel Røhnebæk 

 

  

Tema – Lisensfelling jerv i region 3/Oppland   

 

Aud Hove ønsket velkommen og viste til tidligere møter med Miljødirektoratet om ekstraordinære uttak 
og lisensfelling av jerv i region 3/Oppland. Per dato er 2 jerv av en kvote på 12 felt. Videre viste Aud 
Hove til møte 2. desember 2020 med nemndsledere fra region 3,5 og 6, KLD, LMD, Mattilsynet og 
Miljødirektoratet med tema forvaltning av jerv i Reinheimen og behovet for ekstraordinære/målretta 
uttak av jerv. Oppland har de siste 6 år hatt ynglinger godt over bestandsmål, samt ikke lykkes i å ta ut 
hele kvoten på lisensfelling. Oppland har en stor jervesone, og det er viktig å fordele tapsbyrden. Siste år 
ble det registrert 4 ynglinger i Skjåk. Noe tap er akseptert, men tap over 10 % over flere år er ikke greit. 
Mattilsynet er tydelig på dette. I møte 2. desember uttrykte KLD og LMD at jerv skal forvaltes ned på 
bestandsmål.  
 
Derfor ønsker rovviltnemnda i region 3 tiltak før lisensfellingsperioden er slutt. På nemndsmøte 17. 
desember 2020 ble en prioriteringsliste for ekstraordinære uttak vedtatt og oversendt Miljødirektoratet. 
Rovviltnemnda er opptatt av at hele kvoten skal tas ut. Lisensfelling er hovedvirkemiddel i 
jerveforvaltningen, men vanskelig å gjennomføre i høgfjellet, med lange avstander, korte dager og ikke 
motorisert ferdsel. I nylig revidert forvaltningsplan er også lisensfelling hovedvirkemiddel i jerve-
forvaltningen. Statistikk viser at flere beitelag og enkeltprodusenter i Lesja og Skjåk har uakseptable tap.  
 
Therese Ruud viste til prioriteringslista med Rondane sør og deretter Reinheimen. 
 
Anders Braa, Miljødirektoratet, orienterte om at Mdir nå har interne prioriteringer for uttak både før og 
etter 15. februar og for hele landet. Men Mdir prioriterer lavt uttak av enkeltdyr, og helst etter 15. 
februar. Det er lokal lisensfelling som er hovedvirkemiddel. Uttak gjennomført av Mdir er for å redusere 
skader/skadepotensiale. Region 3 har en stor jervesone, og potensiale for noe regulering. Men uttak 
utenfor sone kommer først. Samtidig er Mdir opptatt av problematikken i Reinheimen. For 2020 var det i 
Oppland 7 ynglinger, netto 6. Mdir har sett på erstatningssøknader og på dokumentasjon fra SNO, og ser 
at de dokumenterte tapene er svært spredt i Reinheimen. Derfor er det sannsynligvis vanskelig med 
målretta enkeltuttak.  
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Aud Hove viste til at områdene er store, det er lite ferdsel, Reinheimen er ikke et turistområde, og det er 
krevende å finne kadaver i tide. Aud Hove er bekymret for beitenæringa. Bruk av helikopter på vinterstid 
gir god oversikt. 
 
Mdir skal drøfte innspillene fra Rovviltnemnda i region 3 i morgen, 7. januar. 
 
Therese Ruud orienterte om lisensfellingsprosjektet i Oppland med oppstart for 5-6 år siden. Per nå er 
26 båser godkjent, og fellevarslere er montert. Vinter 2019/2020 ble uttaket 80 %, tidligere bare rundt 
50 %, tross en stor innsats gjennom prosjektet med organisering av mannskap, båser og åteplasser. Det 
er på etterjulsvinteren at de fleste jerv i Oppland er felt, og det er derfor stor sannsynlighet for dette 
også i år. Aud Hove kommenterte at det har vært ekstra mobilisering for å få jegere til å sete opp båsene 
denne høsten. Det har vært mindre motivasjon da det er vanskelig å få resultat.  
 
Erik Winter viste til erfaringer fra Ringebu. Hans Kristian Enge viste til møter med Skjåk, Lesja og beitelag 
i august, og påpekte at beitenæringa er viktig for bosetting, arbeidsplasser m.m. Derfor er det viktig å 
komme på bestandsmålet når det gjelder jerv.  
 
Aud Hove ba om et nytt møte med Miljødirektoratet tidlig i februar sammen med rovviltnemnd 5 og 6.  
 
   
 
 
 


