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Vedtak om utvidelse av lisensfellingskvote for jerv i region 3 (Oppland) 

2018/19 

På bakgrunn av nye opplysninger om jervebestanden verifisert av Rovdata gjorde rovviltnemnda i 

møte den 16. januar 2019 følgende vedtak (saksframlegg fra sekretariatet 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 2015-17, jf. oversikt av oktober 2017 

fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om 

kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.  Nemnda konstaterer at vi i 2018 har 4 

påviste ynglinger godkjent av Rovdata, og at regionen ligger på bestandsmålet i 2018. 

Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 8 dyr, hvorav maksimalt 4 hunndyr 

(uavhengig av alder). Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den 

geografiske differensieringen i forvaltningsplanen: 

Lisensområde A: 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: 3 dyr,  

Lisensområde B: resten av fylket: 3 dyr      

2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden. 

De allerede felte dyr (3 hunndyr) trekkes fra dette kvotevedtaket, slik at på vedtakstidspunktet 

gjenstår 5 dyr hvorav 1 hunndyr. 

Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 

fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 

Miljødirektoratet  

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 17. januar 2019 
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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). 

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. 

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 i rovviltnemnda i region 3 

 

Kopi: 

Klima- og miljødepartementet 

Vedlegg: saksframlegg frå sekretariatet (Fylkesmannen i Innlandet) 
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Saksframlegg – Fylkesmannen i Innlandet 14. januar 2019 

 

Sak 1/19 Utvidelse av lisensfellingskvote for jerv i region 3 (Oppland) 2018/19 
 

Bakgrunn 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland vedtok i møte 11. juni 2018 kvote og områder for lisensfelling av 

jerv i regionen for 2018/2019. Kvote for lisensfelling av jerv var på 8 dyr, med maksimalt 3 hunndyr 

(uavhengig av alder). Kvoten var fordelt på 2 delområder; jervesonen (3 dyr) og beiteprioritert 

område (3 dyr), og med 2 tilleggsdyr. 

NOAH påklagde nemndas vedtak i brev av 2. juli 2018. Klima- og miljødepartementet stadfestet 
nemndas vedtak mht. kvotestørrelse i brev av 12. september 2018, dvs at klagen ble i all hovudsak 
ikke tatt til følge. 
 
Pr. 10 januar 2019 var det felt 3 jerv; alle tre var tisper. Med dette var den vedtatte 
lisensfellingskvoten fylt (hunndyrkvoten ble fylt). 
 
I telefonsamtale med leder av rovviltnemnda den 10. januar og e-post av 11. januar ble 
Fylkesmannen bedt om å redegjøre for grunnlaget for å gjøre nytt kvotevedtak der det blir mulig å ta 
ut noe flere dyr. 
 
Lovgrunnlaget/Rovviltforskrift 
Sekretariatet viser til saksframlegg av 4. juni 2018 hvor det er redegjort for de styrende dokumenter 
og det juridiske grunnlaget for å fatte vedtak om lisensfelling på jerv. 
 
Etter rovviltforskriftens § 10, 4. ledd kan rovviltnemnden til enhver tid endre eget vedtak om kvote 
for lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det. Det mangler utdyping av dette punktet i 
kommentardelen. 
 
Kunnskapsgrunnlaget 
Bestandsforhold 
Fylkesmannen ble av Statens naturoppsyn orientert om et bilde av en jervevalp tatt av et viltkamera 
den 24. mai i grenseområdene mellom Nesset kommune i Møre Romsdal og Lesja i Oppland. SNO fikk 
kjennskap til bildet først den 9. september. Normalt skal det flere dyr til på samme bilde for å 
konkludere med yngling, men ifølge SNO er det tydelig at dette er et bilde av en valp fra 2018.  
 
På forespørsel av Fylkesmannen i Innlandet uttaler Rovdata i en e-post av 11. januar: 

«Vi kjem til å knytte dette viltkamerabiletet av jervekvalp (RovbaseID R514056) til ynglelokalitet NOP-

011 Dalsida Vest, denne lokaliteten vert dermed oppjustert frå inga yngling til dokumentert yngling i 

2018. 

Vi har ikke fått avklart med Miljødirektoratet korleis dei formelt vil ha denne oppjusteringa, om vi skal 

oppdatere rapporten eller kome med eit notat i tillegg. Oppdatert informasjon, med oppdaterte 

tabellar og figurar vert lagt ut på rovdata.no når det er klart, samt oppdatert i Rovbase». 
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Dette betyr at region 3/Oppland har 4 ynglinger i stedet for 3 påviste ynglinger av jerv i 2018. Totalt 

for landet er det dokumentert 58 jervekull, dette er en oppgang fra 2017 på 18 kull fra foregående 

år. 

I vedlegget følger en oppdatering av de mest relevante tabeller i saksframlegget av 4. juni -18.  

 Registrerte ynglinger av jerv i region 3/ Oppland 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall ynglinger 2 4 5 7 10 7 6 4 

 

Tapsforhold 

Etter vedtak av 11. juni -18 vil det være naturlig å gjøre en oppsummering av de mest relevante nye 

opplysninger for tap og erstatning vedr. jerv. De dokumenterte tapene til jerv var på et historisk lavt 

nivå i 2018, det ble likevel erstattet flere sau/lam som tap til jerv (se tabeller i vedlegg). 

Vurdering 

Forut for vedtaket den 11. juni -18, der rovviltnemnda fulgte sekretariatets tilrådning lå en beregning 

av bestandsstørrelse ut fra antall individer gjenfunnet på DNA og utregnet ut fra antall ynglinger siste 

3 år (2015-2017). Dette ga et bestandsestimat i intervallet 27-49, med et bestandsmiddel på 38 

individer. Det er heftet en del usikkerhet med dette bestandsanslaget. En la til grunn at et uttak på 

20% for en kontrollert reduksjon av bestanden, som en periode har vært over bestandsmålet. En la 

også til grunn at på vedtakstidspunktet lå en under bestandsmålet med bare 3 påviste ynglinger. 

Nye opplysninger verifisert av Rovdata konstaterer at region 3/Oppland har minimum 4 ynglinger av 

jerv, dvs er på bestandsmålet, jf. rovviltforskriften § 4 pkt c. Sekretariatet mener at 

kunnskapsgrunnlaget for jervebestanden er noe endret med hensyn til ynglinger. At en tidligere 

tilrådde en såpass lav hunndyrkvote på 3 hunndyr var delvis begrunnet i at en lå under 

bestandsmålet på vedtakstidspunktet. Vi mener det nå vil være grunnlag for å kunne heve 

hunndyrkvoten med ett dyr, og beholde totalkvoten på 8 dyr. De allerede felte dyr (3 hunndyr) 

forutsettes blir trukket fra dette kvotevedtaket, slik at på vedtakstidspunktet gjenstår 5 dyr hvorav 1 

hunndyr. 

Nemndsleder har i en e-post av 11. januar ytret ønske om å kunne styre lisensfellingen mer mot 

områder som opplever tap av sau på beite til jerv. Sekretariatet har vurdert uttaket av de 3 jervene til 

nå opp mot tapstallene i 2018, og finner det vanskelig peke ut områder som skal utelates for 

lisensfelling dersom foreslått kvotejustering vedtas. Jotunheimen/Breheimen har i 2018 hatt 

begrensede tap, men å utelate dette fra lisensfelling vil ikke være optimalt i forhold til at det grenser 

til region 1 som i sin helhet er beiteprioritert mht. til jerv. 

Forslag til vedtak 

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 2015-17, jf. oversikt av oktober 2017 

fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om 
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kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.  Nemnda konstaterer at vi i 2018 har 4 

påviste ynglinger godkjent av Rovdata, og at regionen ligger på bestandsmålet i 2018. 

Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 8 dyr, hvorav maksimalt 4 hunndyr 

(uavhengig av alder). Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den 

geografiske differensieringen i forvaltningsplanen: 

Lisensområde A: 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: 3 dyr,  

Lisensområde B: resten av fylket: 3 dyr      

2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden. 

De allerede felte dyr (3 hunndyr) trekkes fra dette kvotevedtaket, slik at på vedtakstidspunktet 

gjenstår 5 dyr hvorav 1 hunndyr. 

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). 

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. 
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Vedlegg – oppdaterte datagrunnlag 

Sau påvist (dokumentert/antatt) og erstattet som tapt til jerv Oppland 2012 - 2018 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sau påvist tatt av jerv 125 145 181 193 96 63 44 

Sau erstattet som tapt til jerv 1927 2650 2068 1761 1330 1220 1384 

 

Tamrein erstattet som tapt til jerv i Oppland 2012 - 2018 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/17 2017/18 

Tamrein erstattet 
som tapt til jerv 

67 64 35 62 51 53 

 

 

 Påviste (antatt/dokumentert) ynglinger av jerv på kjente ynglelokaliteter fra 2001-18. Grønn farge er 

ynglinger innenfor yngleområdet jf. forvaltningsplan.  Registreringsarbeidet er ikke ferdig i 2018.  

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  15 16 17 18 

NOP 001 Skamsdalen (Lesja - N)     x        x      

NOP 002 Svartdalen  (Lesja - N)              x  x   

NOP 003 Grøndalen (Lesja - N)  x  x x  x       x x    

NOP 004 Lordalen (Lesja – S) x  X x  x  x  x   x x x x x  

NOP 005 Haverdalen (Dovre) x  X   x x  x   x x  x    

NOP 006 Einbuggdalen (Dovre)                   

NOP 007 Vulu- Musvoldalen (Sel)    x x   x    x   x  x  

NOP 008 Samdalen (Ringebu)  x   x     x     x*    

NOP 009 Storfjellet (Ringebu)    x   x       x*     

NOP 010 Tjønnseterfjellet (N-Fron) x x X      x x         

NOP 011 Dalsida Vest (Lesja – N) x   x            x  X **) 

NOP 012 Torddalen (Skjåk – N)  x  x               

NOP 013 Kjølen (Lesja/Lom)     x x x  x    x x x* x   

NOP 014 Visdalen (Lom)     x x  x       x x x x 

NOP 015 Mysubytta  (Skjåk – S)     x x    x x x   x x  x 

NOP 016 Lundadalen (Skjåk – S)      x x x    x   x*  x x 

NOP 017 Sikkilsdalen (N-Fron)       x x        x x*  

NOP 018 Langsua           x x   x*     

NOP 019 Jetta (Vågå/Dovre)             x      

     Xxx   Grimsdalen øst (Dovre)              x*     

NOP 020Åstdalen (Øyer)               x*    

NOP 021 Skjerdingen (Ringebu)                 x*  

*) Hiuttak foretatt etter vedtak i Miljødirektoratet. 
**) Ny etter verifiserte opplysninger fra Rovdata den 11. januar 2018 
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Omsøkt/erstattet tap til jerv 2018 fordelt på beitekommune 

   

 
Påviste skader av jerv 2018 

 
Felt jerv 2018/19 

  


