
NOTAT 
 

Til:  Rovviltnemnda i region 3 

Fra:  Sekretariatet 

Dato:   03. oktober 2011 

 

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt – vedtak om sonering for 

jerv og gaupe 
 

Forslag til vedtak: 

 
Rovviltnemnda i region 3 viser til sekretariatets saksframlegg og vedtar følgende ny 

sonering for jerv og gaupe i forvaltningsplanen for rovvilt (jf Rovviltforskriftens §§ 1 og 

6): 

 

1. Yngleområde for jerv: Området nord for kommunegrensa mellom Vang/Øystre 

Slidre og Lom/Våga, langs RV 51 til Vågåvatnet/Otta, sørover langs Otta og 

Gudbrandsdalslågen til Sjoa. Østover langs kommunegrensa Sel/Nord-Fron til 

nasjonalparkgrensa for Rondane NP, sørover langs denne til fylkesgrensa mot 

Hedmark. 

 

2. Yngleområde for gaupe: høringsalternativ C, dvs fra og med kommunene 

Gjøvik, Nordre Land, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vang og sørover i fylket. 

 

Nemnda ber sekretariatet utforme supplerende retningslinjer i forhold til virkemidler 

og tiltak, der nye hensyn i forvaltningen etter rovviltforliket innarbeides.  

 

Saksutredning - forslag til yngleområde for jerv 
 
Det vises til høringsutkast av forvaltningsplanen av 28.04.11, samt innkomne 

høringsuttalelser oppsummert i eget notat og samletabell (Vedlegg 1). Det vises også til 

nemndas evaluering av arealdifferensieringen som ble oversendt MD 15. okt. 2010. 

 

Ut fra en totalvurdering foreslår Fylkesmannen et yngleområde for jerv som ligger mellom 

høringsalternativene 2 og 3 (fig.1). Forslaget innebærer at hele Jotunheimen og Breheimen tas 

med i yngleområdet, mens Ringebu og de deler av Sør- og Nord-Fron som ligger sør for 

grensa til Rondane Nasjonalpark tas ut, og blir beitedyrprioriterte områder. Øvrig avgrensning 

følger veger og kommunegrenser. 

 

Avgjørende for valg av denne soneringen er ønsket om å redusere totaltapene av bufe på 

utmarksbeite til jerv. Fylkesmannen er klar over de utfordringer en slik sonering kan skape i 
forhold til region 1/Sogn og Fjordane fylke med økt press fra jerv mot de områdene som ikke 

har bestandsmål. Samtidig vil en utvidelse av yngleområdet mot vest gi større mulighet for å 

oppnå bestandsmålet innenfor sonen i region 3/Oppland. Videre skjer utvidelsen i et område 

der det er lav tetthet av sau i region 3, og ved å innlemme ynglingene i Breheimen og 

Jotunheimen tas noe av presset bort fra de mer sauerike områdene mot øst i fylket.  



 
Figur 1.  Fylkesmannens forslag til sonering for jerv.  Forvaltningssonen utvides til å gjelde hele Breheimen og 

Jotunheimen, mens Ringebu og de deler av Sør- og Nord-Fron som ligger sør for grensa til Rondane 

nasjonalpark får status som beitedyrprioritert område. Sonens øvrige avgrensning følger nordlige 

kommunegrenser til Vang og Øystre Slidre, videre opp Sjodalen langs Rv51 til Vågavatnet/Tessand, deretter 

E15 til Sjoa og derfra kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron opp til Mysusæter.  

 

For å oppnå målsettingen om en tilstrekkelig reduksjon i tapstallene, er det også ønskelig å 

definere ut noen av de mest sauerike områdene som beitedyrprioriterte områder. Det vil være 

uheldig å fjerne hele korridoren som skal sørge for utveksling av jerv mellom Hedmark og 

Oppland. Det er påvist en genetisk forskjell mellom bestandene i øst og vest. Dette peker i 

retning av at det er redusert utveksling av individer mellom disse delbestandene. Region 

3/Oppland har ansvar for å forvalte deler av den sørvestlige bestanden. Det er viktig å sørge 

for fortsatt utveksling av jerv øst-vest og omvendt for å opprettholde den genetiske 

variasjonen i bestanden. Direktoratet for naturforvaltning har også påpekt at det er uheldig å 

bryte en slik sammenhengende forvaltningssone på tvers av regioner. Dette hensynet er svært 

utfordrende også sett i lys av at region 5 og 6 har definert store områder som 

beitedyrprioriterte nord og øst for Rondane. Fylkesmannen foreslår derfor at områdene i 

Nord- og Sør-Fron nordøst for nasjonalparkgrensa til Rondane Nasjonalpark omfattes av 

forvaltningsområdet for jerv. Dette vil i noen grad legge til rette for utveksling av individer 

mot øst. I tillegg til Ringebu, defineres de resterende delene av Sør- og Nord-Fron ut som 

beitedyrprioriterte områder, da dette er områder med betydelige beitebruksinteresser.  

 



Ved å innrette virkemidlene (skadefelling/lisensfelling) slik at det blir en forskyving av 

yngleaktiviteten til områder med lav tetthet av sau mener Fylkesmannen at tapstallet i næringa 

i region 3, men også i Sør-Norge generelt, vil reduseres totalt sett. En oversikt over sau på 

utmarksbeite i de ulike alternativene for jervesonering er vist i tabell 1. 

 
Tabell 1. Sau på utmarksbeite i de ulike alternative soner for yngling av jerv. Tettheten av sau i de ulike 

beitelagene i Oppland er vist i vedlegg 3. 

 

 Antall sau på 
utmarksbeite 

% av sauetall i 
Oppland 

Kommentar 

Alt.1 (dagens) 46 000 20 % Urealistisk for 4 jerveynglinger 

Alt. 2 56 000 24 %  

Alt 3 67 000 29 %  

FMs forslag (Ringebu + de 
delene av Sør- og Nord-
Fron som ligger sør for 
grensa til Rondane 
nasjonalpark tas ut) 

56 000 24 % Beitelagene Ramshytta i Ringebu (6000 s), 
Sødorp og Kvam østside fra Nord-Fron 
(4500 s) tas ut. I tillegg vil deler av 
Østkjølen/Vuludalen beitelag i Sør-Fron 
falle utenfor yngleområdet. 

 

Fylkesmannens forslag har også forankring i rovviltforlikets krav om en sterkere 

arealdifferensiering. Blant annet vil ekstraordinære uttak av rovvilt, ifølge Direktoratet for 

naturforvaltning, først og fremst bli prioritert i beitedyrprioriterte områder. Det er derfor et 

viktig poeng å velge en sonering som muliggjør en tydelig differensiert forvaltning, slik 

Stortinget legger opp til. Samtidig vil dette skape forutsigbarhet i forvaltningen i forhold til 

forebyggende og konfliktdempende tiltak, tildeling av midler, kvotefastsetting og terskel for 

uttak av skadegjørende individer. Dette betyr, med henvisning til rovviltforliket av 16. juni 

2011, at det kan bli stilt tydeligere krav til næringen innenfor jervesonen. I kjente 

yngleområder må det satses ytterligere på tyngre forebyggende tiltak mot jerveskader.   

 

For å oppnå en klarere arealdifferensiering slik rovviltforliket legger opp til, må også 

yngleområdet for jerv være stort nok til å omfatte fire årlige ynglinger. Fylkesmannen mener 

at bestandsmålet kan nås innenfor den forslåtte soneringen (tab.2), da størstedelen av de 

kjente hilokalitetene i Oppland havner innenfor sonen (tab.3). Til tross for variabel aktivitet i 

de ulike lokalitetene, har det de siste 10 årene gjennomsnittlig vært 3,6 ynglinger innenfor 

forvaltningsområdet i Fylkesmannens forslag. I vedlegg 2 vises også kart over ynglingene av 

jerv i Oppland de siste 10 årene. 

 
Tabell 2.  Antall ynglinger utenfor og innenfor forvaltningsområdet for jerv ved valg av ulike alternative 

soneringer. Gjennomsnitt for de siste 10 årene er vist i nederste linje. * foreløpige tall da årets rapport ikke er 

ferdigstilt enda. 

 

  FM forslag  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

År 

Utenf. 
yng.om
r 

Innenf. 
yng.omr 

Utenf. 
yng.omr 

Innenf. 
yng.omr 

Utenf. 
yng.omr 

Innef. 
yng.omr 

Utenf. 
yng.omr 

Innenf. 
yng.omr 

2001 1 3 1 3 0 4 0 4 

2002 2 2 1 3 1 3 1 3 

2003 1 2 1 2 0 3 0 3 

2004 1 5 2 4 0 6 0 6 

2005 1 6 3 4 3 4 1 6 

2006 0 6 5 1 3 3 0 6 

2007 2 4 3 3 2 4 1 5 

2008 1 4 4 1 3 2 1 4 



2009 1 2 1 2 0 3 0 3 

2010 3 2 3 2 2 3 2 3 

2011* 1 1 2 0 2 0 1 1 

Gj.snitt 1,30 3,60 2,40 2,50 1,40 3,50 0,60 4,30 

 

Tabell 3. De 18 kjente hilokalitetene i region 3/Oppland. De som er merket med grønt havner innenfor 

forvaltningsområdet som Fylkesmannen foreslår. * foreløpige tall da årets rapport ikke er ferdigstilt enda. 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

NOP 001 Skamsdalen         x             

NOP 002 Svartdalen                       

NOP 003 Grøndalen   x   x x   x         

NOP 004 Lordalen x   x x   x   x   x   

NOP 005 Haverdalen x   x     x x   x     

NOP 006 Einbuggdalen                       

NOP 007 Vulu-
Musvoldalen       x x     x       

NOP 008 Samdalen   x     x         x   

NOP 009 Storfjellet       x     x         

NOP 010 Tjønnseterfjellet x x x           x x   

NOP 011 Dalsida Vest x     x               

NOP 012 Torddalen   x   x               

NOP 013 Kjølen         x x x   x     

NOP 014 Visdalen         x x   x       

NOP 015 Mysubytta         x x       x x 

NOP 016 Lundadalen           x x x       

NOP 017 Sikkilsdalen             x x       

NOP 018 Langsua                   x x 

 

Saksutreding - forslag til yngleområde for gaupe 
 
Det vises til høringsutkast av forvaltningsplanen av 28.04.11, samt innkomne 

høringsuttalelser oppsummert i eget notat og samletabell (Vedlegg 1). Det vises også til 

nemndas evaluering av arealdifferensieringen som ble oversendt MD 15. okt. 2010. 

 

Ut fra en samlet vurdering foreslår Fylkesmannen høringsalternativ C som 

forvaltningsområde for gaupe i region 3/Oppland. Dette innebærer at forvaltningsområdet 

gjelder fra og med kommunene Gjøvik, Nordre Land, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vang og 

sørover i fylket (fig.2). 

 

Rovviltforliket forsterker prinsippet om arealdifferensiering, og legger opp til større 

forutsigbarhet i forvaltningen i henhold til iverksetting av ulike tiltak, tildeling av midler, 

kvotefastsettelse og ekstraordinært uttak av rovvilt. Det er derfor viktig å velge en så stor 

forvaltningssone at bestandsmålet for gaupe i region 3/Oppland i hovedsak kan nås innenfor 

sonen. Fylkesmannen mener at alternativ C tilfredsstiller dette kriteriet, da det de siste seks 

årene har blitt registrert gjennomsnittlig fire familiegrupper per år innenfor yngleområdet 

(tab.4). 

 



 
Figur 2. Foreslått alternativ til sonering for gaupe. Forvaltningsområdet gjelder fra og med kommunene Gjøvik, 

Nordre Land, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vang, og sørover i fylket. 

 

Tabell 4. Antall familiegrupper av gauper innefor alternativ A og B. I alternativ C er Gausdal og Lillehammer 

vest tatt ut i forhold til alternativ B, og alternativet omtales i teksten. 

 

 Dagens geogr. diff. alt A 
Alternativ geogr. diff. alt B, (se tekst for omtale 
av alt. C) 

År Utenfor yngleområdet Innenfor yngleområdet Utenfor yngleområdet Innenfor yngleområdet 

2005 3 3,5 2,5 4 

2006 2 3 1 4 

2007 2 4,5 1 5,5 

2008 4 1 3 2 

2009 4 2,5 3 3,5 

2010 3 1 0 4 

2011 (nytt) 1 3,5 0 4,5 

Gj. snitt  2,7  3,9 

 

Sammenlignet med alternativ B vil alternativ C totalt sett ha en lavere tetthet av sau, og 

dermed et noe lavere konfliktpotensial i forhold til gaupeskader for beitenæringa i regionen. 

Både Gausdal og Lillehammer vest defineres som beitedyrprioriterte områder i alternativ C, 

og på denne måten vil områder som de senere årene har hatt store tap til bjørn få et redusert 

skadepress fra gaupe. Fylkesmannen mener også at alternativ C vil gi en større fleksibilitet til 



å ta ut gaupe utenfor dagens sone, fordi de fem årlige ynglingene spres over et større areal. En 

oversikt over sau på utmarksbeite ved de ulike alternativene er vist i tabell 5. 

 
Tabell 5. Sau på utmarksbeite i de ulike alternative soner for yngling av gaupe. Tettheten av sau i de ulike 

beitelagene i Oppland er vist i vedlegg 3. 

 Antall sau på 
utmarksbeite 

% av sauetall i 
Oppland 

Kommentar 

Alt. A 57 000 26 % Har vist seg å være urealistisk for 5 
gaupeynglinger 

Alt. B 109 000 48 %  

Alt. C 85 000 37 %  

 

Fylkesmannen ønsker også å påpeke at alternativ C vil gi en mer sammenfallende gaupesone 

mot våre naboer i region 2 og 4, og delvis mot region 5. Dette er positivt i forhold til en 

helhetlig forvaltning av gaupebestanden. Samtidig får vi en bredere sone med beitedyrprioritrt 

område mot tilsvarende sone i region 5 (Ringsaker) når Gausdal og Lillehammer vest går ut 

av yngleområdet. 

 

Etter alternativ C vil det være en prosentvis høy andel av totalkvoten som blir tatt ut i 

Gudbrandsdalen. Dette vil over tid dempe skadepresset fra gaupe i dette området som fra før 

har utfordringer knyttet til særlig jerv, men også bjørn. Alternativ C legger opp til en fornuftig 

byrdefordeling mellom regionene i Oppland når det gjelder å ta ansvaret for de bestandsmål 

som Stortinget har satt. Slik nemnda konkluderte med i evalueringen av 

arealdifferensieringen, er det lite å hente på å forsøke å forvalte jerv og gaupe til samme 

område.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 1 

 
Oppsummering av høringsuttalelser til revidert forvaltningsplan for rovvilt 

i region 3 - jerv 

 
 Avsender Region/organisasjon 

Alt. 1 
Dagens sonering – 
nord og øst for 
Lågen/Rauma fra 
Ringebu til Lesja 

Skjåk Sau og Geit/Skjåk beite- og sankelag 
Skjåk kommune 
Øystre Slidre 
Vestre Slidre 
Vang kommune 
Fellesuttalelse fra Valdres/bonde- og småbrukerlag, bondelag, 
sau og geit, 6 ordførere  
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Valdres og Skjåk 

Alt. 2 
Fra Friisvegen i 
Ringebu og nord 
og øst for Lågen 
og Otta til Skjåk 

Øyer kommune 
Gausdal kommune 
Lillehammer kommune 
Kontaktutvalget for tamreinlagene i Sør-Norge 

Lillehammerregionen 
Tamreinlaga 

Alt. 3 
Fra Friisvegen i 
Ringebu og Lågen, 
Sjoa, 
Valdresflyvegen 
mot Vang og 
Øystre Slidre. 

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 
Nord-Fron kommune/utval landbruk, utmark og miljøsaker 
Sør-Fron kommune/plan- og utviklingsutvalget 
Ringebu kommune/miljø, utmark og landbruk 
Gjøvik kommune/utvalg areal, landbruk og teknisk drift 
Naturvernforbundet i Oppland 
Foreningen våre rovdyr 
Oppland NJFF 
Bjørn Roar Løkken, Vinstra 

Nord/Midt-Gudbrandsdal 
Naturvernforbundet 
Foreningen våre rovdyr 
Oppland NJFF 

Alt. 4 Hele fylket Fjellstyrene i Oppland/Vulufjell, Sel og Fron fjellstyre 3 fjellstyrer 

Alt. 5 (kombi av 
alt. 2 og 3) 

Oppland Sau og Geit, Oppland Bondelag og Oppland Bonde- og 
småbrukerlag 
Mattilsynet 
Oppland fylkeskommune 

Faglaga i landbruket 
Mattilsynet 
Oppland Fylkeskommune 
 

Nei til alt. 3 Luster og Stryn kommune 
Sogn og Fjordane Bondelag/Skjolden, Jostedal, Hafslo og 
Lærdal sankelag 
Villreinutvalget for Vest-Jotunheimen 

Sogn og Fjordane 
Villrein Vest-Jotunheimen 

 
Oppsummering av høringsuttalelser til revidert forvaltningsplan for rovvilt 

i region 3 - gaupe 

 
Alt. A 
Dagens 
sonering 

Øystre Slidre 
Vestre Slidre 
Vang kommune 
Fellesuttalelse fra Valdres/bonde- og småbrukerlag, 
bondelag, sau og geit, 6 ordførere  
Oppland Sau og Geit, Oppland Bondelag, Oppland Bonde- 
og Småbrukerlag 
Mattilsynet 

Valdres 
Faglaga i landbruket 
Mattilsynet 

Alt. B 
Dagens 
sonering + 
Valdres 

Østre Toten/Kolbu sau og geit 
Gran kommune 
Lunner kommune 
Søndre Land 

Vest-Oppland 



+Gausdal og 
Lhmr-vest 

Nord-Aurdal 
Vest-Torpa sauesankelag  

Alt.C 
Dagens 
sonering + 
Valdres 

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 
Nord-Fron kommune/utval landbruk,  
utmark og miljøsaker 
Sør-Fron kommune/plan- og utviklingsutvalget 
Ringebu kommune 
Øyer kommune 
Gausdal kommune 
Lillehammer kommune 
Gjøvik kommune 
Oppland fylkeskommune 
Naturvernforbundet i Oppland 
Oppland NJFF 
Fron fjellstyre 

Gudbrandsdalen 
Oppland fylkeskommune 
Naturvernforbundet Oppland 
NJFF 

 

 

Vedlegg 2 

 

 
Figur 3. Oversikt over ynglingene av jerv i Oppland 2001-2010. Registreringen for 2011 er ennå ikke avsluttet, 

men foreløpig er det en yngling i Langsua og en i Skjåk (ikke vist på kartet). Ved Fylkesmannens foreslåtte 

alternativ havner yngling nr 8, 9 og 10, samt 17 og 18 utenfor yngleområdet for jerv. 

 

 



Vedlegg 3  

 
Figur 3. Tetthet av bufe på utmarksbeite i region 3/Oppland.  

 

 


