
Lisensfelling av jerv 2020/2021 – statusoppdateringsmøte per 1. februar 2021 

med rovviltnemndsledere i region 3, 5 og 6  

Teamsmøte 1. februar 2021 kl. 13.00 -13.30 

Tilstede: 

Leder i region 3/Oppland Aud Hove, nestleder i region 5/Hedmark Kjerstin Lundgård og leder i region 

6/Trøndelag og Møre og Romsdal Kari Anita Furuseth  

Statsforvalteren i Innlandet: Thomas Olstad, Therese Ruud, Benedicte Broderstad og Sidsel 

Røhnebæk 

Statsforvalteren i Trøndelag: Inga Stamnes   

Statsforvalteren i Møre og Romsdal: Andreas Sandnes Granli og Bjarne Otnes 

 

Møteleder: Aud Hove og referent: Sidsel Røhnebæk 

 

Aud Hove hadde tatt initiativ til møte. Hovedhensikt er en statusoppdatering av lisensfelling av jerv 

per 1. februar, to uker før lisensfellingsperioden er slutt, i regionene samt følge opp 

samordningsoppdraget.  

 

1. Region 3/Oppland har en kvote på 12 jerv, fordelt med 5 jerv innenfor beiteprioritert 

område, 5 jerv innenfor jerveprioritert område og 2 jerv til fordeling. Per dato er 2 jerv felt, 

begge i beiteprioritert område (16 % felt). Regionen har et eget lisensfellingsprosjekt, og har 

blant annet 26 båser oppspent. Regionen har ligget betydelig over bestandsmål på 4 

jerveynglinger de siste åra, og beitelag i Skjåk og Lesja har de største tapene på beitelagsnivå 

i Oppland. Miljødirektoratet/SNO har hatt 3 forsøk på uttak av enkeltdyr i Reinheimen i 

januar 2021 uten å lykkes. Esben Bø/SNO har i forkant av møtet rapportert om vanskelige 

sporforhold, lite snø/kaldt vær og det er liten aktivitet rundt båsene. Det skal sjekkes om 

aktivitet ved alle kjente hi framover nå.   

2. Region 5/Hedmark har en kvote på 30 jerv. På denne kvoten er 4 jerv felt på skadefelling og 

20 felt på lisensfelling (80 % felt). De fleste jerv er felt av lisensjegere med hund. Og bruk av 

hund/gode hundeekvipasjer er en suksessfaktor. Region 5 har uttak av jerv i 

reinbeiteområdene i Elgå som første prioritet for ekstraordinære uttak. 

3. Region 6/Trøndelag og Møre og Romsdal har en totalkvote på 32 jerv, og 20 jerv er felt (62 

%). 7 av disse kan tas ut i Møre og Romsdal og 25 i Trøndelag. Av kvoten i Møre og Romsdal 

er 4 jerv tatt ut, alle i Reinheimen og en av disse av SNO. 16 jerv er tatt ut i Trøndelag, mange 

av lisensjegere med hund slik som i Hedmark. Gjenværende kvote i region 6 er 3 jerv i Møre 

og Romsdal, 7 jerv i beiteprioriterte områder i Trøndelag og 2 i jerveprioriterte områder i 

Trøndelag. 

 

Oversikten viser at region 3 har 10 jerv igjen på kvote, region 5 har 6 jerv igjen på kvote og region 6 

har 12 jerv igjen på kvote to uker før lisensfellingsperioden er slutt. Det er særlig i region 3 uttaket er 

svært lavt, og mye tyder på at det blir nødvendig med uttak av Miljødirektoratet/SNO for å ta ut hele 

kvoten. Det er store geografiske forskjeller fra høgfjell til skogsterreng innenfor de ulike regionene. 

Nemndslederne viste til møte med KLD og LMD 28. januar hvor uttak av hel kvote ble poengtert.   

 

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

kommende beitesesong. Nemndlederne oppsummerte møte med å avtale et nytt statusmøte 16. 

februar. I tillegg skal referatet fra statusoppdateringsmøte sendes Miljødirektoratet til orientering. 


