
– Statens bidrag til å ta ut resterende lisenskvoter 
Virkninger av rovviltforliket  

Det er nå gått et drøyt år siden et samlet Storting vedtok nytt rovdyrforlik. Et av de nye 
punktene i forliket er at myndighetene skal bidra til at resterende lisenskvoter blir tatt 
ut. Hvordan har så dette gått i det siste året? 

Representantforslag 163 S (2010-2011) av 16. juni 2011 (rovviltforliket), som et samlet 
Storting bifalt, er på mange måter en videreføring av forrige rovviltforlik fra 2004. Mange av 
hovedlinjene i politikken, med den todelte målsettingen som grunnstein, føres videre. 
Politikken som har blitt ført fra 2004 og fram til i fjor sommer har imidlertid ikke vært 
utelukkende vellykket. Riktignok har en hatt en stor økning i rovviltbestandene, slik at det nå 
kun er bestandsmålet for bjørn som ikke er oppnådd. Men målet om levelige forhold for 
beitenæringa i takt med økningen i rovviltbestandene har mange steder vist seg vanskelig - 
både i og utenfor de prioriterte rovviltområdene. Tilliten til forvaltningen og troen på at det 
skal være mulig å gjennomføre den todelte målsettingen har derfor blitt satt på sterke prøver. 
Selv om forliket fra i fjor sommer på mange måter er en presisering av målsettingene i forliket 
fra 2004, så inneholder det også en del nye momenter som blant annet skal bidra til å lette 
situasjonen for beite- og reindriftsnæringen og minke konfliktnivået i rovviltspørsmål. 

Uttak av resterende lisensfellingskvote 
Fjorårets forlik sier at "I de tilfeller der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal 
miljøforvaltningen så langt det er mulig sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene 
lisensfellingskvote er gitt. Uttak i det som av rovviltnemndene er definert som prioriterte 
beiteområder i de enkelte regionene blir prioritert."  
 Direktoratet for naturforvaltning (DN) fikk myndighet til å bestemme hvor og hvordan 
slike ekstraordinære tiltak skal skje, med mål om "så langt som mulig å få tatt ut resterende 
lisensfellingskvote", dog etter drøfting med de lokale rovviltnemndene. Særlig for bjørn og 
jerv har det vist seg vanskelig å få tatt ut de tildelte kvotene under ordinær lisensjakt. For 
bjørnen sin del, som tilbringer vinterhalvåret i hiet, har det derfor kommet inn en god del 
søknader årlig om å få ta ut bjørn på sporsnø om våren når den kommer ut fra hiet. Fram til og 
med våren 2011 har gjennomgangsmelodien hos DN vært avslag på denne typen søknader. 
Det var derfor knyttet stor spenning til om de relativt tydelige signalene som ble gitt i det nye 
forliket skulle føre til en endring i denne praksisen. 
 Ved å sammenligne vedtak vedrørende våruttak av bjørn i perioden 01.03-31.05 i 
henholdsvis 2011 og 2012, dvs. før og etter forliket, ser vi at det faktisk har vært en endring i 
praksis. I 2011 gjorde DN 13 vedtak i denne perioden, men ga tillatelse til felling i kun 4 av 
sakene (31%). Alle disse tillatelsene ble gitt i siste halvdel av mai etter funn av bjørneslåtte 
sauer og lam. I samme periode våren 2012 har DN fattet 15 vedtak og fellingstillatelse har 
blitt gitt i 10 av tilfellene. Begrunnelsen har i samtlige tilfeller vært oppfyllelse av forliket fra 
2011. Det er miljømyndighetene selv, representert ved Statens naturoppsyn (SNO), som har 
stått for fellingsforsøkene. De 10 tillatelsene har ført til at det har blitt felt i alt 7 bjørner våren 
2012. Dette gir en fellingsprosent på 70, noe som viser at jakt på sporsnø er rimelig effektivt.  



 
Den første bjørnen som ble tatt ut våren 2012, hannbjørnen ST10 ble felt i Tokke i Telemark. 
Foto © Lars Gangås/Statens naturoppsyn 

"Riktige" bjørner tatt ut 
I tidligere års søknader om å få ta ut bjørn på våren, så har dette oftest vært på bakgrunn av 
ønsker om å forebygge tap i kommende beitesesong, lav fellingsprosent på høstens lisensjakt, 
store bjørneskader forrige sesong eller for å sikre registrering av overvintrende bjørn i 
området. DN har ofte begrunnet avslagene i disse sakene med at en felling av bjørn på våren 
vil ha svært usikker effekt med hensyn på å redusere tap i beitesesongen innenfor det aktuelle 
området. Dette har blitt hevdet med bakgrunn i kunnskap som foreligger om bjørnens adferd 
og vandringskapasitet. Selv om målet for denne vårens uttak først og fremst har vært å ta ut 
resterende lisenskvote er det svært gledelig sett fra beitenæringas side at det viser seg at de 
fleste av bjørnene er tidligere kjente skadegjørere. Dette kan man fastslå gjennom de DNA-
funn som er gjort tidligere år, blant annet ved og på bjørnetatte sauekadaver. Gjennom analyse 
av disse funnene utført av det nasjonale overvåkingsprogrammet kan man identifisere 
bjørnene helt ned på individnivå. Bjørnen som ble felt i Neiden 15.05 er ikke analysert enda, 
men de resterende 6 bjørnene som er tatt ut er alle tidligere kjent for forvaltningen. Med de to 
bjørnene som ble felt i region 8 under lisensjakta i fjor høst og de 7 bjørnene som ble tatt ut i 
vår ble det til slutt tatt ut 9 bjørner av kvoten på 27 dyr. Til sammenlikning ble det felt 3 av 19 
bjørn under lisensjakta høsten 2010. 

Jerv – ekstraordinære uttak både i og etter lisensfellingsperioden 
For jerven sin del ble det i fjor høst tildelt en rekordstor lisenskvote. Totalt 124 individer 



kunne felles i perioden fra 10. september fram til og med 15. februar. Det har i de fleste av 
rovviltregionene vært vanskelig å fylle jervekvotene i tidligere år, særlig nordover i landet 
hvor kvotene har vært størst. Med det nye rovdyrforliket ble det altså lagt opp til at staten selv 
ved miljøforvaltningen skulle bidra til å ta ut resterende kvoter. For jervens vedkommende ble 
det også sagt at uttak gjennomført av miljøforvaltningen, så langt det er mulig, skal 
gjennomføres under lisensfellingsperioden. Under den ordinære lisensjakta felte jegerne 43 
jerv. Fra begynnelsen av januar begynte DN å fatte vedtak om ekstraordinære uttak for å bidra 
til å ta ut restkvoter, men innen lisensperiodens utløp 15. februar var kun 19 jerv tatt ut på 
dette viset. De ekstraordinære uttakene måtte derfor fortsette videre utover vinteren og våren 
fram til det siste hiuttaket ble foretatt den 6. juni. DN melder på sine nettsider at til sammen 
77 jerv er tatt ut av miljømyndighetene siden sist beitesesong. Slått sammen med dyrene som 
lisensjegerne felte havner vi på en sluttsum på 120 jerv, noe som er veldig nærme kvoten på 
128 som var fattet av rovviltnemndene. 
 Går vi litt dypere inn i tallene finner vi at av de 77 dyrene som er tatt ut av 
myndighetene fordeler de seg på 46 voksne dyr og 31 valper. De 31 valpene, i tillegg til 11 av 
mordyra, stammer fra hiuttak ved i alt 17 lokaliteter. Hvis hele lisenskvota var blitt felt innen 
15. februar ville trolig mange av ynglingene som senere på våren ble tatt ut aldri blitt til. 
Ynglinger som ikke finnes trenger heller ikke å tas ut, slik at det er misvisende å telle med 
også årsvalpene når man summerer opp felte dyr mot den fastsatte kvoten. Man bør holde seg 
til de voksne dyra. De var i levende live i fjor sommer og del av bestandstallet som kvotene 
ble fastsatt på bakgrunn av. Det er disse lisensjegerne har jaktet på i lisensfellingsperioden. 
Valpene som er tatt ut i hiuttak etter jaktperiodens slutt skulle således kommet årets bestand 
til gode. Mange av dem hadde heller ikke blitt født om jaktkvoten hadde blitt fylt innen 15. 
februar. Summerer vi de voksne dyra som er tatt ut av hhv. lisensjegere og miljøforvaltningen 
kommer vi til totalt 89 dyr. Dette utgjør en fellingsprosent på 70% av kvoten på 128 dyr.  

Av FKT-prosjektet v/Øivind Løken 
 
 

Rekordmange jerveynglinger tross rekordstort uttak 
Per 14. august har Rovdata registrert 69 jerveynglinger så langt i 2012. Dette baserer seg på 
SNO's registreringer av ynglehi og ynglinger. Det samles også inn DNA-materiale fra jerv og 
det er først når dette er analysert at man får de endelige tallene for antall ynglinger. 
Erfaringsmessig skiller ikke det endelige tallet seg veldig fra det tallet man har fra hitellingen 
i følge Rovdata. Endelige tall for antall jerveynglinger i 2012 skal rapporteres innen 1. 
oktober. Det ble foretatt hiuttak ved 17 lokaliteter, men tispa slapp unna ved 6 av disse. SNO 
har naturligvis instrukser om at tispa ikke skal avlives før man er helt sikre på at det ikke er 
igjen valper. Om alle valpene ble tatt ut der tispa unnslapp er derfor ikke godt å si. Vi kan 
med sikkerhet kun trekke fra de 11 ynglingene der både valper og tispe ble tatt. Da er vi på 58 
ynglinger - som fortsatt er langt over det fastsatte bestandsmålet på 39 årlige ynglinger. 
Rovviltregion 8 - Troms og Finnmark og region 5 - Hedmark står for hhv. 12 og 5 flere 
ynglinger enn målet på 10 og 5 i de respektive regionene. Her er altså jervebestanden dobbelt 
så høy som de vedtatte bestandsmålene selv etter vinterens uttak. 


