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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark –  

6. mai 2015 

 
Tid og sted: Telefonmøte, 6. mai 2015 klokka 09:00 – 10:00 
 
Til stede: 
Fra nemnda: 
Reidar Åsgård, Tone Coucheron, Berit Haveråen, Terje Hofstad  
 
Forfall: Arnfinn Nergård, Jon Anders Mortensson 
 
Fra sekretariatet: 
Thomas Olstad, Julie Gaukerud Sørby, Ståle Sørensen 
 
Tilhørere:  
 
Referent: T. Olstad 
********************************************************************************** 
 

Sak 7/15 Fastsetting av ny kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark i 
2015. 
 
Sekretariatets innstilling til vedtak: 
 
Rovviltnemndas vedtak fattes med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, 

jf. rovviltforskriften § 8, jf. også §§ 4 og 7. 

 

Rovviltnemnda viser til den nasjonale målsettingen om fem årlige ynglinger av jerv i 

Hedmark. Nemnda anser at jervebestanden ligger over bestandsmålet, og at nemnda har 

myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling av jerv.  

 

For å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein forårsaket av jerv anser 

rovviltnemnda at det er behov for en kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark.  

 

Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste 

tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om jervens bestandsstatus og -utvikling i Hedmark, jf. 

§ 8.  

 

Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten 

på seks jerver ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning, 

jf. § 10. Forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark vil ligge til grunn for iverksettelse av 

eventuelle fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. Gjennom denne 

differensierte forvaltningen er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. 

Rovviltnemnda anser ikke at §§ 9 og 11 er relevant i denne sammenheng. 

 

Det fastsettes en kvote på seks jerver for betinget skadefelling 
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Nye opplysninger om bestandssituasjon og utvikling hos jerv i Hedmark 

Før nemnda behandlet saken, redegjorde sekretariatet for nye opplysninger om bestandssituasjon og 
utvikling hos jerv som er fremkommet etter utarbeidelsen av saksframlegget. I tillegg til det som 
fremgår i saksframlegget er det dokumentert en ny yngling av jerv i Hedmark. Fra denne ynglingen 
har SNO tatt ut to valper- på vedtakstidspunktet var ikke tispa tatt ut. Det er i tillegg tatt ut to 
enkeltindivider av jerv ved ekstraordinært uttak fra helikopter. Med de nye opplysningene fremstår 
tabell 1 på side 2 i saksframlegget som følger: 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ynglinger 8 5 10 12 10 7 10 10* 

Estimert 
bestand 

 
46,9 

 
36,2 

 
49,0 

 
55,6 

 
65,9 

 
59,7 

 
56 

 
- 

Hiuttak 1 1 1 3 2 2 2 4* 

Avgang 8 (4) 4 (3) 13 (2) 23 (13) 26 (12) 14 (3) 18 (8) 16 (14)* 

   
*
Foreløpige data så langt i 2015. 

 
 
Rovviltnemndas behandling: 

Bestanden av jerv i Hedmark er vesentlig større enn bestandsmålet, og jerv har i enkelte områder gitt 
store problemer i beitesesongen. Ekstraordinært uttak av jerv i løpet av våren skal belastes kvota, og 
det er derfor nødvendig at kvota settes slik at den tar høyde for dette. 
 
Reidar Åsgård fremmet forslag om å sette kvoten til 8 dyr. 
 
Rovviltnemnda vedtok enstemmig forslaget fra Reidar Åsgård. 

 
Rovviltnemndas vedtak: 
 

 
Rovviltnemndas vedtak fattes med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, jf. 
rovviltforskriften § 8, jf. også §§ 4 og 7. 
 
Rovviltnemnda viser til den nasjonale målsettingen om fem årlige ynglinger av jerv i Hedmark. 
Nemnda anser at jervebestanden ligger over bestandsmålet, og at nemnda har myndighet til å fatte 
vedtak om kvote for skadefelling av jerv.  
 
For å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein forårsaket av jerv anser rovviltnemnda at det 
er behov for en kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark.  
 
Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige 
vitenskapelige kunnskapen om jervens bestandsstatus og -utvikling i Hedmark, jf. § 8.  
 
Nemnda viser til at bestanden av jerv i Hedmark er vesentlig større enn bestandsmålet, og jerv har i 
enkelte områder gitt store problemer i beitesesongen. Ekstraordinært uttak av jerv i løpet av våren 
skal belastes kvota, og det er derfor nødvendig at kvota settes slik at den tar høyde for dette. 
Nemnda anser at en skadefellingskvote på 8 jerver ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller 
en for stor samlet belastning, jf. § 10. 
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Forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle 
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. Gjennom denne differensierte forvaltningen 
er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda anser ikke at §§ 9 og 
11 er relevant i denne sammenheng. 
 
Det fastsettes en kvote på 8 jerver for betinget skadefelling. 
 
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest 
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
 
 

Eventuelt: 
 
Tidspunkt for neste møte: 19. mai 2015 
 
 


