Vedtak i sak 23/22 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av
jerv i region 3 2022/2023
Om nemndas myndighet

Rovviltnemndene i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv innenfor
regionen. Data om de tre siste års ynglinger (2019-2021) av jerv fra Nasjonalt overvåkingsprogram
for rovvilt viser at gjennomsnittlig antall ynglinger ligger på 7,7. 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.
Kvote for lisensfelling av jerv
Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige
vitenskapelige kunnskapen om jervens bestandsstatus og -utvikling i Oppland, jf. rovviltforskriften § 8
og § 3 siste ledd. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte
lisensfellingskvoten på 7 jerver hvorav en hunndyrkvote på maksimalt 3 jerver, ikke vil påføre
bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning, jf. § 10. Forvaltningsplanen for rovvilt
i Oppland 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 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 2023. Ut fra et behov
for å avverge skade på husdyr vedtas en kvote for lisensfelling av 7 jerver hvorav en hunndyrkvote på
maksimalt 7 hunndyr i Oppland i kommende lisensfellingsperioden. Av disse kan 3 dyr, hvorav 1
hunndyr felles i jerveprioritert sone.
Rovviltnemnda har som mål å forvalte ned på bestandsmålet og har et jerveprioritert område som skal
være stort nok til å omfatte fire årlige ynglinger. I de beiteprioriterte områdene skal vi i størst mulig

grad unngå yngling og viser til at det skal være en tydelig soneforvaltning. Derfor vedtar nemnda å ikke
ha egen hunndyrkvote i beiteprioritert område.
Fordeling av delkvoter og mulighet for avgrensing av lisensfellingsområde

Det åpnes for en begrenset kvote i jerveprioritert sone i samsvarer med den geografiske
differensieringen i forvaltningsplanen på 3 dyr/1 hunndyr.
Jerveprioritert sone avgrenses på følgende måte: 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.
Nemnda gir sekretariat i samråd med nemndsleder myndighet til å avgrense fellingsområde i
jerveprioritert sone både før og underveis i lisensfellingsperioden med formål om å rette lisensfelling til
områder med høye tap til jerv gjennom beitesesongen 2022.
Nemnda anser at felling i hele regionen kan skje med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd
bokstav b.

Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under
fellingsforsøk. Statsforvalteren oppretter en jervetelefon som gir jegeren opplysning om antall felte
dyr og hvor mange dyr som gjenstår på kvoten.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18 i
lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009.
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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