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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark –  

25. juni 2019 

 

Tid og sted: Kl. 10:00 – 13.00, Statens hus, Hedmark 

 

Til stede: 

Fra nemnda: 

Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson, Per Roar Bredvold 

Fra sekretariatet: 

Rannveig Helgesen, Silje Bøe, Vebjørn Knarrum 

Tilhørere 

Ole Mattis Lien, Hedmark Jeger og Fisk 
Margrete Nøkleby, Hedmark bondelag 
 

Referent: Silje Bøe 

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

Sak 7/19 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 

2019-2020  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

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 (2016-2018) 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 og § 
rovviltforskriften § 3 siste ledd. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den 
foreslåtte lisensfellingskvoten på 18 jerver hvorav en hunndyrkvote på maksimalt 10 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 ikke at §§ 9 og 11 ikke kommer 
til anvendelse i denne sammenheng. 
 



Side 2 av 6 
 

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 kvote for lisensfelling av 18 jerver hvorav en hunndyrkvote 
på maksimalt 10 jerver, i Hedmark i perioden 10.9.2019 til 15.2.2020. Felling av 18 jerver hvorav en 
hunndyrkvote på maksimalt 10 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. 18 jerver hvorav en hunndyrkvote på 
maksimalt 10 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. 
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Rovviltnemndas behandling 

Etter drøfting i nemnda, ble det framlagt et omforent vedtak med begrunnelse der fellingsområdet 

ble utvidet, og kvoten ble økt med 4 dyr i forhold til sekretariatets vedtak.  

Rovviltnemndas forslag til vedtak: 

Begrunnelse 

Jervebestanden i Hedmark har helt siden 2014 ligget på det dobbelte eller mer sett opp mot 

Stortingets bestandsmål for Hedmark. Det er i tillegg, slik sekretariatet beskriver det, lagt opp til en 

såkalt jervekorridor nord i Hedmark. Det betyr at der vil det til enhver tid være en stabil 

jervestamme.  

Slik rovviltnemnda vurderer det, vil det være umulig å komme ned på måltallet uten å tillate 

lisensfelling inne i ulvesonen, sørover i Hedmark. Der er det nå registrert 5 ynglinger under dårlige 

registreringsforhold. Det er ikke mulig å se at Stortinget har fattet vedtak som kan tolkes slik at ingen 

av de store rovdyrene kan beskattes i ulvesonen, og at den med det oppfattes som et rovviltreservat. 

Regional rovviltnemnd i Hedmark ser ikke at den kan styres av rundskriv fra KLD, som til overmål 

også er nemndas klageinstans. Nemnda må søke å komme ned på Stortingets vedtatte bestandsmål. 

Generelt skal lisensjakten være bestandsregulerende, uten unntak av at den ikke kan foregå inne i 

ulvesonen. Uansett må områder sørover i Hedmark, som er beregnet også på utmarksbeite, gjøres 

åpne for lisensjakt på jerv.  

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 (2016-2018) 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 og § 
rovviltforskriften § 3 siste ledd. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger, og mener at en 
lisensfellingskvote på 22 jerver hvorav en hunndyrkvote på maksimalt 12 jerver, som inkluderer 4 
jerver hvorav maksimalt 2 hunndyr innenfor ulvesonen, 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 ikke 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 kvote for lisensfelling av 22 jerver hvorav en hunndyrkvote 
på maksimalt 12 jerver, i Hedmark i perioden 10.9.2019 til 15.2.2020. Felling av 22 jerver hvorav en 
hunndyrkvote på maksimalt 12 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. Fordi bestandsmålet er oppfylt bare 
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innen ulvesonen alene, må det også tillates uttak der. 22 jerver hvorav en hunndyrkvote på 
maksimalt 12 jerver kan felles i et område som omfatter de viktige beiteområdene for sau og tamrein 
i Hedmark, samt innenfor ulvesonen. Nemnda anser at felling i dette området kan skje med hjemmel 
i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, samt rovviltforskriftens § 10. 
  
I fellingsområdet inngår:  
Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner.  
De deler av Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma, samt 

Kongsvinger og Sør-Odal kommuner vest og nord 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. 

I tillegg inngår ulvesona i fellingsområdet. 

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. 
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Rovviltnemndas vedtak: 

Begrunnelse 

Jervebestanden i Hedmark har helt siden 2014 ligget på det dobbelte eller mer sett opp mot Stortingets 

bestandsmål for Hedmark. Det er i tillegg, slik sekretariatet beskriver det, lagt opp til en såkalt 

jervekorridor nord i Hedmark. Det betyr at der vil det til enhver tid være en stabil jervestamme.  

Slik rovviltnemnda vurderer det, vil det være umulig å komme ned på måltallet uten å tillate lisensfelling 

inne i ulvesonen, sørover i Hedmark. Der er det nå registrert 5 ynglinger under dårlige 

registreringsforhold. Det er ikke mulig å se at Stortinget har fattet vedtak som kan tolkes slik at ingen av 

de store rovdyrene kan beskattes i ulvesonen, og at den med det oppfattes som et rovviltreservat. 

Regional rovviltnemnd i Hedmark ser ikke at den kan styres av rundskriv fra KLD, som til overmål også er 

nemndas klageinstans. Nemnda må søke å komme ned på Stortingets vedtatte bestandsmål. Generelt 

skal lisensjakten være bestandsregulerende, uten unntak av at den ikke kan foregå inne i ulvesonen. 

Uansett må områder sørover i Hedmark, som er beregnet også på utmarksbeite, gjøres åpne for 

lisensjakt på jerv.  

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 (2016-2018) 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 og § 
rovviltforskriften § 3 siste ledd. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger, og mener at en 
lisensfellingskvote på 22 jerver hvorav en hunndyrkvote på maksimalt 12 jerver, som inkluderer 4 jerver 
hvorav maksimalt 2 hunndyr innenfor ulvesonen, 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 ikke 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 kvote for lisensfelling av 22 jerver hvorav en hunndyrkvote på 
maksimalt 12 jerver, i Hedmark i perioden 10.9.2019 til 15.2.2020. Felling av 22 jerver hvorav en 
hunndyrkvote på maksimalt 12 jerver, anses ikke å true overlevelsen av jervebestanden på lang sikt, jf. 
naturmangfoldloven § 5. 
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Eventuelt 

Diskusjon rundt brev fra KLD datert 21.05.2019 med presiseringer om endring av lisensfellingsperioden for ulv 

utenfor ulvesonen 

• Jon Anders Mortensson og Arnfinn Nergård forfatter et brev på vegne av nemnda. 

Høringsbrev – endringer i rovviltforvaltninga 

• Endringene i høringsbrevet er følgende tema: 

o Endringer i nødvergebestemmelsen 

o Endring i rovviltforskriftens §§ 4 og 5 – endring av rovviltregioner og bestandsmål 

o Opprettelse av avhengig klagenemnd 

• Felles møte mellom rovviltnemndene i region 3 og 5 – foreslått dato 12.09.2019, Lillehammer 

• Rovviltnemnda i region 5 ønsker å ta opp høringsbrevet på et av møtene nemnda skal ha i august.  

Besøkssenter rovdyr 

• Nemnda gjennomgikk søknadene. Det ble konkludert med at leder i nemnda vil ta direkte kontakt med 

direktoratet og gjennomgå argumentene som ble diskutert i nemndsmøtet. 

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. Fordi bestandsmålet er oppfylt bare innen 
ulvesonen alene, må det også tillates uttak der. 22 jerver hvorav en hunndyrkvote på maksimalt 12 jerver kan 
felles i et område som omfatter de viktige beiteområdene for sau og tamrein i Hedmark, samt innenfor 
ulvesonen. Nemnda anser at felling i dette området kan skje med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første 
ledd bokstav b, samt rovviltforskriftens § 10. 
  
I fellingsområdet inngår:  
Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner.  
De deler av Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma, samt Kongsvinger 

og Sør-Odal kommuner vest og nord 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. 

I tillegg inngår ulvesona i fellingsområdet. 

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. 
 


