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SNO-Rovviltseksjonen

▪ Førebygge og hindre miljøkriminalitet mot store 

rovdyr

▪ Bistå dyreeiar med dokumentasjon av 

rovviltskader på bufe, tamrein, mm

▪ Overvake bestandane av store rovdyr.

▪ Fellingsoppdrag av rovvilt og andre arter i høve til 

eigen instruks for det statlege fellingslaget. Vert 

bestemt av Miljødirektoratet - Klima og 

miljødepartementet.



Rovviltkontakt

▪ SNO har eit landsdekkande nettverk av 12 

regionalt rovviltansvarlige med omlag 150 

rovviltkontakter for skadedokumentering og 

bestandsregistrering.



Rovviltkontaktar i Hordaland.

Navn
Adresse 

Kontakt info:) Ansvarsområde  

Haugen, Hartvig
5645 Sævareid

P: 56 58 31 96
M: 970 13 594
hart-hau@online.no

Ytre deler av Hordaland

Hardangervidda 
Fjelloppsyn

V/ Harald N. 
Andersen 

M: 902 13 685
harald.andersen@fjellstyrene.no

Hardanger med omland

Slettemark, Ingmar
Grove
5700 Voss

P: 56 51 54 07
M: 957 09 271

INGMAR.SLETTEMARK@voss.kommun
e.no

Nordhordland

Dunkley, Andreas
Jonas Liesgt. 11
5529 Haugesund

M: 48 02 54 44
andreas.dunkley@friluftsradetvest.no

Sør i Hordaland, nord i 
Rogaland

Ta kontakt med RVK i naboregion eller regionalt rovviltansvarleg om du ikkje får kontakt med nærast RVK



Nasjonale overvakingsprogram for dei 4 
store rovviltartane, pluss kongeørn.

• Ulv: Sporing, innsamling av DNA + 

yngleregistreringar. 

• Bjørn: Innsamling av ekskrement/hår for DNA.

• Gaupe: Registrering av familiegrupper.

• Jerv: Innsamling av DNA + yngleregistrering.

• Kongeørn: 12 referanseområde for overvaking.





Bestandsovervaking
Hordaland

Ingen kjente hi og ingen DNA-prøvar frå

Hordaland 2018



Jerv registrert i Hordaland 2010-2018
Bilde og DNA



Rovvilt i Hordaland.
2010-2018.  Kjelde:  www.rovbase (Bilde eller dna).

Art: År Kor

Bjørn

Ulv

Gaupe 2010,2011, 

2014, 2016, 

2017, 2018

Ullensvang, Odda, Etne, Voss, 

Granvin

Jerv 2010,2011, 

2012,2013, 

2014, 2015, 

2016,2017, 2018

Odda, Ulvik, Ullensvang, Eidfjord

(feb. 2018 Verjesteinen)

http://www.rovbase/


Skadedokumentasjon freda rovvilt.

▪ Husdyreigar har meldeplikt ved kadaverfunn der det er 

mistanke om freda rovvilt er årsak og ved ev. søknad om 

erstatning. Jamfør erstatningsforskrift.

▪ Hjelp til informasjon ut.

▪ Dekk til kadaveret! Bruk stein, buskar el.

▪ SNO registrerer med rapport og bilde. Gratis!

▪ Opplysningane lagt inn i WWW.ROVBASE

▪ Fylkesmann handsamar søknad om erstatning.              

Frist innan 1. november.



▪ Mange årsakar til død: Naturleg død, sjukdom eller ytre 

påført skade. 

▪ Påført skade skal ta liv. Rovvilt eller anna årsak?

▪ Kadaver endrar seg fort over tid, meir eller mindre oppete 

av åtseleterar, flugemakk, forråtnelse, vær og vind m.m.

▪ SNO skal dokumenter etterretteleg med bilde og rapport

Drept av freda rovvilt?



▪ Undersøkja på og rundt skadeplassen. Sporteikn – ta bilde.

▪ Starta undersøkjing av kadaveret. Stopp og ta bilde undervegs.

▪ Blodutreiingar eller ikkje. Ta bilde av detaljer som syner dette. 

Viktig!

▪ Skilja mellom blodutreiingar og anna blodfarga væske.

▪ Skjer i djup for ev. avdekka dette. Bilde!

▪ Samla vurdering skal kunna utelata andre årsakar og 

sannsynleggjera skadegjerar.

Drept av rovvilt?
Rovviltkontakens sitt arbeid i felt. 



Dødsårsak Ukjent/usikker



Dødsårsak Ukjent/usikker



Dødsårsak: Ikkje rovvilt



Lam drept av raudrev









Bruken av ukjent i kadaversaker

Ikkje mogleg å dok. skadegj Skadegjerarar mogleg å gjera sannsynleg.

Ingen av alternativa utelet nokon årsak til død.



Skadedokumentasjon 2014-2018
Hordaland



Jerv



• Mårdyr som hamstrar mat. Kraftig i høve storleik.

• Hann veg 12-18 kg. Ho: 8-12 kg. 70-85 cm, pluss hale.

• Farge frå mørkbrun til svart med meir eller mindre lyse teikningar.

• 5 tær på alle føter.

• Åtseleter og et det meste den finn. Kan drepa større byttedyr (rein-sau). God 
luktesans.

• Kjønnsmodne i frå 14-15 mnd. Før skjeldan ungar før i 3 årsalder. 2-3 
kvelpar.

• Stor leveområde. Ho: 40-140 km2.                                  

• Hann/unge dyr: 200-1500 km2.

• Lever aleine det meste av året. Brukar gjerne kjente hiplassar.

Jerv (Gulo gulo) sin biologi.



Reproduksjon

▪ Parringstid: vår – sommer.

▪ Føder 2 – 3 unger i februar –
mars, forsinket implantasjon. 
Drektig totalt 9 måneder, 
men utvikling av foster tar 
30-50 dager.

▪ Primærhiet ligger ofte i 
snøfonner i tilknytning til ur.

▪ Holder seg ved primærhi til 
april – mai.

▪ Ungene blir selvstendige 
allerede fra august, 6-7 mnd
gamle.

Mai



Spor jerv. Hann 13-16 cm. 

Ho 11-13,5 cm.



Ta bilde også av sporrekka.



Spor og 

sporteikn



Jervkvalpar veks rask og er sjølvstendige jegare

på hausten

JUNI JUNI

APRIL

Okt/nov

Mai



Matlagring



Stor kapasitet til vandring
Tana - Indre Sogn 



Lam drept av jerv



Lam drept av jerv



Lam drept av jerv



Lovverket rundt jervejakt



Forskrift om forvaltning av rovvilt

▪ Lisensfelling: Skademotivert bestandsregulering

▪ Fellingsperiode jerv: 10. sept. – 15. feb.

▪ Krever grunneiers tillatelse

▪ Vilkår for deltakelse i lisensfelling:

– Registrering i Jegerregisteret

– Fylt 18 år

– Betalt jegeravgift

– Overholdt rapporteringsplikten

– Plikt til å holde seg oppdatert om kvote

– Kan nektes lisens i særlige tilfeller

– Gjelder også hundefører



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

▪ Jerv regnes som storvilt

– Ammunisjonskrav ved bruk av rifle

– Hagle tillatt, men ikke slugs

– Ikke krav om godkjent ettersøkshund

– Ikke krav om oppnevnt jaktleder

– Forfølgingsrett på annens grunn

▪ Nødvendige papirer skal medbringes

– Gyldig jegeravgift og våpenkort

– Dokumentasjon for avlagt skyteprøve

– Personlig lisens



Viltloven

Generelle regler:

▪ Bruk av kunstig lys i jaktøyemed er forbudt

▪ Bruk av løs på drevet halsende hund er forbudt

▪ Forbudt å løsne skudd: 

– på eller over offentlig vei eller jernbane

– fra motorkjøretøy

▪ Forbudt under jakt å bruke motorkjøretøy:

– til forfølging eller avledning av viltets oppmerksomhet

– utenfor vei til lokalisering av vilt 



Forskrift om forvaltning av rovvilt
▪ Rapportering, meldeplikt og undersøkelse av felte dyr

– Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til FM.

– Jeger skal framvise felt dyr for kontroll, merking og prøvetaking

– Skal kunne påvise fellingssted

▪ Innleveringsplikt innen 1. juni
▪ 1 mai – siste frist for innlevering av skrotter til preparant.

▪ 1 juni – siste frist for innlevering av skrotter til Rovdata.

▪ Ettersøk av såret og skadet rovvilt

– Meldeplikt uten opphold til FM og politi

– FM avgjør videre gjennomføring

– De som har deltatt plikter å bistå i ettersøket



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

▪ Båsfangst av jerv

– Krever tillatelse av FM for hver bås, hvert år

– Merking med navn, adresse og tlf.nr.

– Visuelt tilsyn hver morgen og kveld

– Tilsyn kan utføres av andre enn lisenshaver

– Avliving skal utføres straks av lisenshaver

– Kan avlives med rifle eller pistol i kal. 22 LR

▪ Plikt til å la seg kontrollere

– Av politiet eller SNO



▪ Stabile værtilhøve, værmeldingar

▪ Gode tilhøve for sporsetjing

▪ Sporsetjing minst eit døgn

▪ Gode lystilhøve

▪ Lite vind

▪ Folk på bakken som kan fanga opp spor 

Ekstraordinært uttak av jerv
Miljødirektoratet gjer vedtak
SNO ufører







http://www.rovbase.no

http://www.rovbase.no/


http://www.skandobs.no/

http://www.rovdata.no/


Naturoppsyn.no


