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Rovviltnemnda i region 3 – vedtak om lisensfellingskvote for jerv 2020/2021 
 
I møtet den 19. juni 2020 gjorde rovviltnemnda følgende vedtak (enstemmig) om lisensfellingskvote 
for jerv 2020/2021 i region 3 (saksframlegg fra sekretariatet 12. juni er vedlagt): 
 
«Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i region 3 
/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte 
bestandsmålet for region 3 regnet ut fra gjennomsnitt i årene 2017-2019, og har ligget godt over 
bestandsmålet i flere år, jf. oversikt av oktober 2019 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. 
Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i 
rovviltforskriften.  
 
Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 12 dyr, hvorav maksimalt 5 hunndyr 
(uavhengig av alder) innenfor jervesona. Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som 
samsvarer med den geografiske differensieringen i forvaltningsplanen: 
  
Lisensområde A - jerveprioritert: Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, 
videre langs RV51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. 
Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane 
nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: 5 dyr / maks 5 hunndyr. 
 
Lisensområde B - beiteprioritert: Resten av fylket: 5 dyr. 
 
2 dyr er tilleggsdyr som kan fordeles underveis i lisensfellingsperioden.  
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda.  
 
Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i forbindelse med lisensfellingen. (Jf. 
Forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av 
meldinger om påskutte og felte dyr via telefonsvarer (Fylkesmannens rovvilttelefon).  
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Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, 
første ledd, bokstav b og § 77, jf. Forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 
(rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1 og 3. Nemnda viser til sekretariatet sin innstilling når det gjelder 
bakgrunn og begrunnelse for vedtaket, men med følgende begrunnelse for å øke kvoten med 2 dyr i 
forhold til opprinnelig forslag til kvote:  
 
Rovviltnemnda vil presisere at region 3 ligger godt over det regionale bestandsmålet med et 
gjennomsnitt på 6 ynglinger de siste 3 år. Region 3 har ligget langt over bestandsmålet over flere år 
nå. Det er i inneværende år påvist 7 ynglinger så langt og det regionale bestandsmålet er 4 årlige 
ynglinger. Nemnda ser ingen utfordringer med å oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for 
regionen også i 2021.  
 
Rovviltnemnda ser at det er strenge føringer for hvordan en yngling blir godkjent og det er store 
geografiske områder å innhente DNA fra. I region 3 ligger individtallet stabilt høyt og det har ikke 
vært store endringer over flere år. Man regner med at ca 70 % av jerveindividene fanges opp gjennom 
DNA-funn det enkelte år, og samtidig er det da ca 30 % som ikke fanges opp.  
Rovviltnemnda mener at ut ifra bestandsstørrelse over flere år og forholdsvis store tap til jerv 
innenfor flere områder har vi en målsetting om en større bestandsreduksjon det kommende året for å 
komme ned på bestandsmålet. Derfor vedtar vi en lisensfellingskvote på 12 jerv for region 3 Oppland 
for 2020/2021.  
 
Det er i jerveprioritert område et tak på 5 hunndyr, men i beiteprioritert område er det ingen 
begrensninger mellom hann- eller hunndyr».  
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Ev. klage stiles til Klima- og 
miljødepartementet, men sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker etter at dette vedtaket er 
bekjentgjort. Fylkesmannen er sekretariat for rovviltnemnda i region 3. 
 
 

Aud Hove  
leder av rovviltnemnda region 3.  
(sign)  
 
Vedlegg;  
Saksframlegg av 12. juni 2020 fra Fylkesmannen i Innlandet 
 
Adresseliste:  
Miljødirektoratet 
Klima- og miljødepartementet 

 
 


