
Vestre Rauma Beitelag 

Innspill til revisjon av forvaltningsplan for rovvilt – våren  2023. 

Vårt hovedfokus er på jerven, fordi det er jerven som er den absolutt største trusselen og 
skadevolderen for beitenæringen i vårt område. 

Hovedproblemet i forhold til forvaltningen er at jervebestanden, totalt sett, har blitt alt for 
stor, som en følge av at forvalterne har tillatt at antall ynglinger over lang tid har ligget langt 
over bestandsmålet som Stortinget har bestemt. Flere år har det vært over 60 ynglinger, selv 
om bestandsmålet skal være 39. Altså over 20 ynglinger for mye, og man antar at det er ca 6 
jerver pr yngling.  Det vil si ca 120 jerver over bestandsmålet pr år, og når man har flere slike 
år etter hverandre så kommer man fort svært skjevt ut i forhold til bestanden. 

Når man i tillegg har ett omfattende byråkrati og lite samarbeidsvillig direktorat og SNO som 
bestemmer uttak, og regulering av bestanden skal utføres av lisensjegere på hobbybasis i 
løpet av den vanskeligste tiden av året, når det er mørkt nesten hele døgnet og det er mye 
dårlig vær og kulde, i svært vanskelig terreng, så klarer man ikke engang å ta ut de få dyrene 
forvaltningen gir tillatelse til å felle. 

Revisjon av forvaltningsplanen bør, etter vår mening , resultere i at kvoten for uttak av jerv 
økes betraktelig, at terskelen for å iverksette skadefelling senkes, og at SNO får ansvaret 
for uttak av alle jerver som er igjen på kvoten når lisensjakta avsluttes 15. februar. 

Forvaltningsområde for jerv. 
I tillegg har vi et annet stort og håpløst problem i vårt område; Man har valgt å kombinere å 
ha forvaltningsområde for jerv sammenfallende med det mest belastede beiteområdet for 
sau!  Det er en håpløs kombinasjon, som enten må resultere i at forvaltningsområdet for jerv 
innskrenkes, eller at man slutter med beitedyr i området. 
Forvaltningen vanskeliggjøres i dag ytterligere av at området ligger i grenseområdet mellom 
region 3 og region 6, og samarbeidet mellom regionene rundt forvaltningen fungerer dårlig. 

Revisjon av forvaltningsplanen må innebære at man ser nærmere på dette, og sørger for 
bedre samarbeid i grenseområdene vedr rovdyrforvaltningen. 

Vestre Rauma beitelag ligger i beiteprioritert område, men er naboområde til 
forvaltningsområdet for jerv og det ovenfornevnte beiteområdet for sau som er mest 
skadeutsatt.  I forbindelse med revisjonsarbeidet som nå er igangsatt har det fremkommet 
forslag om at man kanskje skal vurdere å utvide forvaltningsområdet for jerv til også å 
omfatte de beiteprioriterte områdene, for å fordele belastningen på flere.  

Dette er vi sterkt imot!  Som naboområde til forvaltningsområdet, har vi mer en nok jerv i 
området slik situasjonen er i dag, og flere sauebønder har allerede sluttet og enda flere 
vurderer å slutte, og et slikt vedtak vil være dramatisk for sauenæringen i vårt område. 

Måndalen, 09.02.2023                     Rolf Ivar Moen                                   Oddmun Valved 

 



 


