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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark –  

14. desember 2018 

 

Tid og sted: Kl. 14:35 –15:00,  

Til stede: 

Fra nemnda: 

Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård,  

Via telefon: Berit Haveråen, Eli Wathne, Jon Anders Mortensson 

 

Tilhørere: 

Norske kadaverhunder, Steinvik 

 

Fra sekretariatet: 

Thomas Olstad, Silje Bøe 

 

Referent: Thomas Olstad/Silje Bøe 

********************************************************************************** 
 

Sak 13/18 Utvidelse av kvoten for lisensfelling jerv i Hedmark 2018/2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kvote for lisensfelling av jerv  
Rovviltnemndene i region 5 viser til den nasjonale målsettingen om 5 årlige ynglinger av jerv innenfor 
regionen. Data om de tre siste års ynglinger (2015-2017) av jerv fra Nasjonalt overvåkingsprogram 
for rovvilt viser at gjennomsnittlig antall ynglinger ligger på 10,3.  
 
Rovviltnemnda anser dermed å ha myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv, jf. §§ 
10 og 4 første ledd bokstav e og § 7 første ledd, tredje punktum i rovviltforskriften.  
 
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 en foreslått økning av lisensfellingskvoten med 4 dyr, slik 
at samlet lisensfellingskvote blir på 20 jerver ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for 
stor samlet belastning, jf. § 10. Forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark og føringene i rovviltforliket 
vil ligge til grunn for iverksettelse av lisensfellingen, jf. også rovviltforskriften §§ 1 og 6. Gjennom 
denne differensierte forvaltningen er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. 
Rovviltnemnda anser at §§ 9 og 11 ikke kommer til anvendelse i denne sammenheng.  
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Ut fra den foreliggende dokumentasjon over bestandssituasjonen av jerv og vedtatt politikk finner 
rovviltnemnda at lisensfelling av jerv ikke er til hinder for å nå bestandsmålet i 2019. Ut fra et behov 
for å avverge skade på husdyr vedtas en økning av kvoten for lisensfelling til totalt 20 jerver i 
Hedmark i perioden 10.9.2018 til 15.2.2019. Felling av 20 jerver anses ikke å true overlevelsen av 
jervebestanden på lang sikt, jf. naturmangfoldloven § 5.  
 
Avgrensing av lisensfellingsområde  
Uttaket bør skje i områder der beitedyr skal være prioritert, jf. forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark, 
og hvor det er skadepotensial for jerveskader på sau og tamrein. Totalt 20 jerver kan felles i et 
område som omfatter de viktige beiteområdene for sau og tamrein i Hedmark. Nemnda anser at 
felling i dette området kan skje med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b.  
 
I fellingsområdet inngår:  
Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner.  
De deler av Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma. I Stor-Elvdal 
kommune inngår den delen av kommunen som ligger vest for Glomma og nord for Atna elv/ Atnsjøen 
samt den delen som ligger vest for Glomma og sør for Imsa. I Rendalen kommune inngår den del som 
ligger vest for Glomma, samt de deler som ligger nord for fv 664 fra krysset med rv. 3 til krysset med 
fv. 30, derfra øst for fv. 30 til denne møter fv. 217, og nord for fv. 217. I Engerdal kommune inngår 
den del som ligger nord og øst for fv. 217 og fv. 218.  
 
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under 
fellingsforsøk. Fylkesmannen oppretter en jervetelefon som gir jegeren opplysning om antall felte dyr 
og hvor mange dyr som gjenstår på kvoten.  
 
Rovviltnemndas vedtak er fattet med hjemmel i §§ 18 og 77 i lov om forvaltning av naturmangfold av 
19. juni 2009 nr 100, jf § 10, jf også §§ 4 og 7, i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005 nr 
242.  
 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

 

Rovviltnemndas behandling: 

Sekretariatet redegjorde for grunnlaget for å kunne fatte nytt vedtak. Ved at rovviltnemndas tidligere 

vedtak om lisensfelling av jerv er klagebehandlet i departementet, vil det være avgjørende om det 

foreligger nye forhold som tilsier at nemnda kan fatte nytt vedtak om lisensfelling. Sekretariatet ba 

nemnda om å ta stilling til dette før saken ble behandlet.  

Nemnda ved/ Arnfinn Nergård og Reidar Åsgård fremmet forslag til nytt vedtak i møtet.  
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Rovviltnemndas vedtak: 

Kvote for lisensfelling av jerv  
Nemnda mener at det foreligger ny informasjon som ikke forelå på tidspunktet for nemndas vedtak som er 

grunnlaget for departementets klagebehandling: 

- Uttak av den tidligere vedtatte kvota for lisensfelling har skjedd rekordraskt, noe som tilsier en 

betydelig jervebestand. I tillegg er det felt få hunndyr på nåværende lisensfellingskvote. 

- Det har i løpet av beitesesongen oppstått skader innenfor ulvesonen forårsaket av jerv. 

- Det var ved nemndas første behandling opplyst av gjennomsnitt for siste 3 års ynglinger var 9,7, men 

dokumentet som følger nå, oppgir 10,3. Også dette indikerer en økning i bestanden. Dette betyr at 

bestanden i 2018 er tre ganger så høy som bestandsmålet. 

Nemnda anser derfor at den har myndighet for å fatte nytt vedtak om kvote for lisensfelling av jerv.  

Rovviltnemndene i region 5 viser til den nasjonale målsettingen om 5 årlige ynglinger av jerv innenfor 
regionen. Data om de tre siste års ynglinger (2015-2017) av jerv fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt 
viser at gjennomsnittlig antall ynglinger ligger på 10,3.  
 
Rovviltnemnda anser dermed å ha myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv, jf. §§ 10 og 
4 første ledd bokstav e og § 7 første ledd, tredje punktum i rovviltforskriften.  
 
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 en foreslått økning av lisensfellingskvoten med 4 dyr, slik at samlet 
lisensfellingskvote blir på 20 jerver ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet 
belastning, jf. § 10. Nemnda er imidlertid kommet til at uttaket kan økes ytterligere med 2 dyr, til totalt 22 
dyr, uten at slik irreversibel skade oppstår. Forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark og føringene i 
rovviltforliket vil ligge til grunn for iverksettelse av lisensfellingen, jf. også rovviltforskriften §§ 1 og 6. 
Gjennom denne differensierte forvaltningen er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. 
Rovviltnemnda anser at §§ 9 og 11 ikke kommer til anvendelse i denne sammenheng.  
 
Ut fra den foreliggende dokumentasjon over bestandssituasjonen av jerv og vedtatt politikk finner 
rovviltnemnda at lisensfelling av jerv ikke er til hinder for å nå bestandsmålet i 2019. Ut fra et behov for å 
avverge skade på husdyr vedtas en økning av kvoten for lisensfelling til totalt 22 jerver i Hedmark i perioden 
10.9.2018 til 15.2.2019. Felling av 22 jerver anses ikke å true overlevelsen av jervebestanden på lang sikt, jf. 
naturmangfoldloven § 5.  
 
Nemdas begrunnelse for ytterligere økning fra 20 til 22 dyr er følgende: 

- Det er kun felt 4 hunndyr gjennom lisensfelling av en kvote på totalt 16 dyr. Potensialet for mange 
ynglinger i 2019 er derfor til stede. 

- Den foreløpige kvoten på 16 dyr er tatt rekordraskt, hvilket må bety en betydelig jervestamme. 
- Med 15 ynglinger i 2018, mener nemnda at bestandsmålet på 5 ynglinger fortsatt vil nås kommende 

år, selv med et økt uttak. 
 
Avgrensing av lisensfellingsområde  
Uttaket bør i hovedsak skje i områder der beitedyr skal være prioritert, jf. forvaltningsplan for rovvilt i 
Hedmark, og hvor det er skadepotensial for jerveskader på sau og tamrein. Av tilleggskvoten på 6 dyr kan 3 
jerver felles utenfor ulvesona i områder som omfatter de viktige beiteområdene for sau og tamrein i 
Hedmark. Nemnda anser at felling i dette området kan skje med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første 
ledd bokstav b.  
 
I tillegg kan 3 dyr felles innenfor ulvesonen. Begrunnelsen for dette er at det er et skadepotensial innenfor 
sonen. Det vises til dokumenterte tap forvoldt av jerv innenfor rovdyrsikre gjerder i sonen. Totalbestanden 
av jerv er dessuten så høy at det i lengden ikke er mulig å utelate uttak i ulvesonen. Det må være plass for 
ordinær næringsvirksomhet og bruk av områdene innenfor ulvesonen til natur-, friluftsliv og jakt. For å 
unngå at ulvesonen blir et tilnærmet rovviltreservat, åpnes det derfor for uttak innenfor ulvesonen. 
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Nemnda anser at felling i dette områder kan skje med hjemmel i naturmangfoldloven §§ 18 første ledd 
bokstav b og 18 c, med begrunnelse i at det er et skadepotensial også innenfor ulvesonen og at ulvesonen 
ikke skal framstå som et rovviltreservat.  
 
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under fellingsforsøk. 
Fylkesmannen oppretter en jervetelefon som gir jegeren opplysning om antall felte dyr og hvor mange dyr 
som gjenstår på kvoten.  
 
Rovviltnemndas vedtak er fattet med hjemmel i §§ 18 og 77 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. 
juni 2009 nr 100, jf § 10, jf også §§ 4 og 7, i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005 nr 242.  
 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 

uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

 


