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Uttalelse fra Representantskapet i Norsk Sau og Geit 20.okt 2011 
 

Uttak av lisenskvote på bjørn og jerv 
 

I mange av landets rovviltregioner har det i sommer vært store tap av sau på beite.  

Jerv tar lam i større omfang enn tidligere og i stadig flere beiteområder er det store tap både til 

jerv og bjørn i de samme besetningene. 

 

I flere regioner ligger bestandsnivået på jerv langt over bestandsmålet. Dette tilsier at det er 

behov for uttak av jerv i regi av Statens naturoppsyn.  

 

Stortinget har i det nye forliket sagt at miljøforvaltnigen skal igangsette uttak av jerv på et 

tidligere tidspunkt i forbindelse med lisensperioden. Det nye rovviltforliket pålegger 

forvaltningen å sørge for å fylle lisenskvotene for å holde bestandsmålet nede på vedtatte 

nivå. Det er Direktoratet for naturforvaltning som har forvaltningsmyndighet og kan gi SNO 

oppdrag om uttak av dyr som ikke er tatt ut i forbindelse med lisensfelling. 

 

Dokumentasjonskravet på lam drept av jerv må ikke veie for tungt, da enhver som har 

kjennskap til rovviltproblematikk vet at det er svært vanskelig å finne og dokumentere kadaver 

etter jerv i beitesesongen. 

 

Lisensjakta på bjørn er avsluttet, med bare 2 bjørner felt av en kvote på 27 i hele landet. Selv 

med mange registrerte bjørnejegere, er interessen laber for å jakte spesielt på bjørn i Norge. 

Det er åpnet for lisensjakt i områder med lavest tetthet av bjørn.  

 

Vi registrerer at DN har åpnet for ekstraordinære uttak av bjørn i 3 av 4 aktuelle regioner. 

Med bakgrunn i 168 kadaver registrert tatt av bjørn ville det vært aktuelt med uttak også i 

rovviltregion 6. I denne regionen er det registrert 138 kadaver innenfor yngleområdet for 

bjørn. Norsk Sau og Geit har grunn til å tro at DN mener dette er et akseptabelt tap forårsaket 

av bjørn i region 6 ettersom det ikke åpnes for ekstraordinære uttak her. 
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Tap av bufe drept av bjørn er størst innenfor yngleområdene, der bjørnetettheten er stor. I 

yngleområdene er det ikke åpnet for lisensjakt. I yngleområde for bjørn, kan det åpnes for 

ekstraordinær skadefelling av hannbjørn for å minke risikoen for store tap av bufe og rein 

kommende beitesesong. Det er stor overvekt av hanner i alle regioner så nær som i region 8 

og uttak av hanndyr vil kunne være et viktig bidrag til å minke konflikten mellom rovvilt og 

bufe/rein. Uttak på vårsnø vil være en sikker metode for å unngå å ta binner da hannbjørn 

forlater hiet tidligere. 

 

NSG krever uttak i beiteområder der beitebrukere har fått varsel om beitenekt, både når det 

gjelder bjørn, jerv, gaupe og ulv, da uttak er det mest effektive tiltaket for å redusere tapene.  

 

NSG krever at rovvilt i prioriterte beiteområder tas ut. 

 

NSG krever uttak av jerv der det er størst tap av lam og at det spesielt prioriteres uttak av 

hele jervekvoten der det er store tap av lam i tillegg til store tap av voksne pga bjørn. 

 

NSG krever at det blir igangsatt forebyggende skadefelling av bjørn innenfor yngleområde i 

region 6 allerede i høst og at det følges opp videre på vårsnøen for å realisere uttak når 

hannbjørnene forlater hiet. 

 

Rovviltet i våre beiteområder må forvaltes i forhold til den todelte målsettingen. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Representantskapet i Norsk Sau og Geit 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

Ove Ommundsen, mobil: 450 34 192 

Tone Våg, mobil: 995 82 658 

 

 

 

 
 

Norsk Sau og Geit, NSG, er en faglig medlemsorganisasjon for saue- og geiteholdere i landet. Laget ble 

stiftet i 1947, og har i dag 18 fylkeslag, ca. 390 lokallag og ca. 12.000 medlemmer.  

 

Norsk Sau og Geit skal arbeide for å fremme et rasjonelt og lønnsomt saue- og geitehold, sikre beiteretten og 

stimulere til samarbeid i produksjon og omsetning. Videre skal det arbeides for økt bruk av norske 

småfeprodukter og fremme småfeholdet i samsvar med naturvilkår og markedsbehov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adresseliste 

 

Brevet sendes kun elektronisk 

 

Miljøverndepartementet, postmottak@md.dep.no 

Landbruks- og matdepartementet, postmottak@lmd.dep.no  

Mattilsynet, postmottak@mattilsynet.no 

Direktoratet for naturforvaltning, postmottak@dirnat.no 

Energi- og miljøkomiteen v/ Erling Sande, erling.sande@stortinget.no  

 

Parlamentariske ledere 

Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, bard-vegar.solhjell@stortinget.no 

Høyre, Erna Solberg, erna.solberg@stortinget.no 

Kristlig Folkeparti, Hans Olav Syversen, hans-olav.syversen@stortinget.no 

Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, helga.pedersen@stortinget.no 

Fremskrittspartiet, Siv Jensen, siv.jensen@stortinget.no 

Venstre, Trine Skei Grande, trine.grande@stortinget.no 

Senterpartiet, Trygve Slagvold Vedum, tmv@stortinget.no 

 

Rovviltnemnder 

Rovviltnemnda region 1, v/Norvall Nøringset,  norvall.noringset@sfj.no 

Rovviltnemnda region 2, v/ Lars Bjaadal, lars.bjaadal@t-fk.no 

Rovviltnemnda region 3, v/Reidun Gravdahl, reidun.gravdahl@oppland.org 

Rovviltnemnda region 4, v/Ingrid Willoch, ingrid.willoch@ostfold-f.kommune.no 

Rovviltnemnda region 5, v/Arnfinn Nergård, arnfinn.nergard@hedmark.org 

Rovviltnemnda region 6, v/Toril Melheim Strand toril.melheim.strand@nessetpost.no 

Rovviltnemnda region 7, v/Ann Hege Lervåg, ahl@sp.no 

Rovviltnemnda region 8, v/Willy Ørnebakk, willy.ornebakk@gmail.com 

 

Fylkesmannen  

Fylkesmannen i Østfold, postmottak@fmos.no 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, postmottak@fmoa.no 

Fylkesmannen i Hedmark, postmottak@fmhe.no. 

Fylkesmannen i Oppland, postmottak@fmop.no 

Fylkesmannen i Buskerud, postmottak@fmbu.no 

Fylkesmannen i Vestfold, postmottak@fmve.no  

Fylkesmannen i Telemark, postmottak@fmte.no 

Fylkesmannen i Aust-Agder, postmottak@fmaa.no 

Fylkesmannen i Vest-Agder, postmottak@fmva.no 

Fylkesmannen i Rogaland, postmottak@fmro.no 

Fylkesmannen i Hordaland, fmhopostmottak@fylkesmannen.no, 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, fmsfpost@fylkesmannen.no 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postmottak@fmmr.no 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, postmottak@fmst.no 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postmottak@fmnt.no 

Fylkesmannen i Nordland, postmottak@fmno.no 

Fylkesmannen i Troms, postmottak@fmtr.no 

Fylkesmannen i Finnmark, fmfipostmottak@fylkesmannen.no 

 

Faglaga 

Norges Bondelag, bondelaget@bondelaget.no 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, post@smabrukarlaget.no  

 

Pressen  
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