
 

Rovviltregion 3,5 og 6 – resultater fra lisensfelling av jerv 2020/21 og 
anmodning om ekstraordinære uttak. 

Lederne i rovviltnemnda i region 3, 5 og 6 har i dag hatt felles møte med gjensidig orientering om 
resultatene etter årets lisensfelling av jerv. Nemndslederne sender med dette en felles henvendelse 
til Miljødirektoratet om resultatene fra lisensfelling av jerv 2020/21. Vi ber om ekstraordinære uttak 
slik at den opprinnelige kvoten for lisensfelling i disse regionene blir fylt.  
 
 Region 3,5 og 6 ligger over bestandsmålet for jerv, og er dermed avhengig av en effektiv lisensfelling 
som verktøy for bestandsregulering.  Resultatene fra årets lisensfelling, se tabell 1, viser at dette ikke 
har gitt ønsket resultater i noen av de tre regionene, selv om det er felt mange dyr både i region 5 og 
6.   
 
Tabell 1 Status lisensfelling jerv 2020/21 

Region  Kvote Uttak 

Rovviltregion 3 12 jerv, fordelt med 5 jerv 
innenfor beiteprioritert område, 
5 jerv innenfor jerveprioritert 
område og 2 jerv til fordeling. 

2 jerv felt, begge i beiteprioritert område. 

Rovviltregion 5 30 jerv i beiteprioriterte 
områder.  

4 jerv felt på skadefelling, 19 felt på 
lisensfelling og 1 påkjørt av toget. 

Rovviltregion 6 Vedtatt kvote på totalt 32 jerv. 
Startskvote på 7 jerv i Møre og 
Romsdal og 19 i Trøndelag.   

Totalt uttak på 21 jerver i region 6 (19 på 
lisens og 2 på ekstraord.uttak).  
Møre og Romsdal: 4 jerver av en kvote på 
7 – alle utenfor forvaltningsområdet 
(hvorav to tisper) 
Trøndelag: 17 jerver av en kvote på 25 
(startkvote på 19 jerver + ekstra tildeling av 
totalt 6 jerver). 12 jerver er tatt ut innenfor 
forvaltningsområdet (6 tisper), og de 
resterende 5 er tatt ut i beiteprioritert 
område (3 tisper).  
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Tabell 1 viser at region 3 har 10 jerv igjen på kvote, region 5 har 6 jerv igjen på kvote og region 6 har 

10 jerv igjen av kvoten etter endt lisensfelling. Det er særlig i region 3 uttaket er svært lavt, men det 

gjenstår også å ta ut dyr i beiteprioritert sone i region 6 og fjellområdene i beiteprioritert sone i 

region 5.   

 

Nemndslederne er bekymret for konsekvensene av lavt uttak av jerv, særlig i høgfjellsområdene over 

flere år, og kommende beitesesong. Med bakgrunn i dette så anmoder vi om at det blir satt i verk 

ekstraordinære uttak av Miljødirektoratet/SNO for å ta ut hele den fastsatte kvoten i region 3,5 og 6. 

Vi anmoder også om at prioriteringene rovviltnemndene tidligere har spilt inn til Miljødirektoratet for 

ekstraordinære uttak blir fulgt. Se tabell 2.   

Tabell 2 Prioritering for ekstraordinært uttak 

 Rovviltregion 3 Rovviltregion 5  Rovviltregion 6  

1. Rondane sør: 

Øyer/Ringebu 

(beiteprioritert 

område).  

 

Elgå reinbeitedistrikt 
 

Trøndelag- prioriterte beiteområder; 

Fosen, Vest for E6 nord for Snåsavatnet, 

Oppdal, Rindal og Rennebu kommuner, 

samt hiuttak når ynglinger påvises i 

prioriterte beiteområder 

2. Reinheimen  

Lesja med fokus på 

Lordalen/Lesjaskog 

Hedmarksvidda Møre og Romsdal – i prioriterte 

beiteområder. Hovedfokus på uttak av 

voksne individer før 15. februar i 

Sunndal og Surnadal kommuner, samt 

hiuttak når ynglinger påvises i prioriterte 

beiteområder. 

3. Reinheimen 
Skjåk nordside, 
inklusive Kjølen- 
Finndalen 

Sålekinna beitelag sine 
beiteområder 
 

Trøndelag- Innenfor jerveprioriterte 

områder – uttak av enkeltindivider i 

tilknytning til kalvingsområdene til 

reinbeitedistriktene og områder med 

dokumenterte skader på bufe 

foregående beitesesong. 

4.  Sølendalen havnelag sine 
beiteområder  

 

5.  For øvrig andre områder i 
grønn sone i nordre deler 
av Hedmark 
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