
   
 

 

 

 

Til rovviltnemda i Oppland, region 3      
 

Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bondelag og Oppland Sau og Geit har evaluert 

forvaltningen og rovviltsituasjonen i fylket og kommer med følgende krav og oppfordringer 

til rovviltnemnda i Oppland:  

 

Jerv: 

Beitenæringa i Oppland hadde et anstrengt år i 2011 med store tap til jerven. Dette var i mot 

forvaltingens tall, da de kom fram til at Oppland ikke har hatt så lite jerv (2 ynglinger) siden 

en gang på 1990-tallet. Dette er selvfølgelig feil, for etter rapporter, erfaringer, 

erstatningsoppgjør og andre faktaopplysninger, kan vi med sikkerhet fastslå at vi hadde flere 

ynglinger. Følgende punkter kan bevise dette: 

1. SNO sa selv på møte i nemnda at de p.g.a. værforholdene ikke hadde fått undersøkt 

alle hi-lokalitetene i Oppland vinteren 2011. 

2. Det viste seg i høst, etter at NINA hadde gått ut med bestandstallet, at valpene som ble 

overkjørt i Dovre/Folldal-området genetisk hørte til Haverdalstispa. 

3. 3 jerver, 1 stor og 2 små ble sett av minst 30 personer i Fiskedalsområdet i Nord-Fron 

i sommer/høst. En gang var det en rideskole med flere personer, som så dem samtidig. 

Som kjent ble også dette området utsatt for store tap i sommer p.g.a. jerv. 

4. Lordalen i Lesja ble også dette året sterkt påvirka av tap til jerv. Lokale folk der prater 

om både 1 og 2 ynglinger. 

5. Oppland under ett hadde i 2011 tap til jerv som tilsvarer årene 2004, 2005 og 2007. 

Disse årene hadde vi henholdsvis 6,7 og 6 ynglinger av jerv. Se figur 1 på neste side. 

6. Erstatningsoppgjøret 2011 viste at det ble erstattet 1354 sau og lam pr. jerveyngling i 

Oppland. Siden 2003 har dette tallet variert mellom 383 og 607 sau og lam. Se figur 2 

på neste side. 

7. Vi hadde 5 godkjente ynglinger i 2010, altså ca. 32 individer. I følge NINA har vi 2 

ynglinger eller ca.13 dyr i 2011. Hvor i al verden er de 19 andre? 3 er døde i 2011 i 

følge rovbasen. Valpene til de 5 ynglingene er ikke tallfestet, men er sikkert flere enn 

de 3 døde. Konklusjon: Vi hadde flere jerver i Oppland i 2011 enn i 2010 og obs: Vi 

har enda flere i starten av 2012. 

På bakgrunn av dette vil beitenæringa i Oppland påstå at 2 ynglinger i Oppland i 2011 er 

direkte feil og en provokasjon i forhold til at dette tallet også var med på å ta fra 

Rovviltnemnda i Oppland myndigheten i jerveforvaltingen. Vi hevder at antall ynglinger av 

jerv i Oppland i 2011 skal ligge mellom 5 og 7, og vi vil be Rovviltnemnda i Oppland om å 

rette en henvendelse til DN/NINA og kreve at yngletallet blir oppjustert til 6 ynglinger. 

Vi vil også at dere ber DN vurdere metodikken rundt kravet til dokumentasjon av en 

jerveyngling. Punktene over viser at andre dokumentasjoner, som for eksempel store 

tapstall - erstatningsoppgjøret, senere DNA-prøver, forholdsvis godt dokumenterte 

synsobservasjoner og individtellinger burde være med som en helhetlig vurdering. Ut 

fra konklusjonen over må vi også kreve at lisenskvoten på jerv økes, og at området 

utenfor jervesonen i den nye soneringsplanen nå så langt som mulig tømmes for jerv.  



 
Figur 1 viser forholdet mellom antall ynglinger (x1000) og antall erstattet  sau og lam fra 

2003-2011. Grafen jerveynglinger og tallet for 2011 burde pekt oppover mot minst 6000. 
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Figur 2 viser erstattet sau og lam pr. dokumentert jerveyngling i erstatningsåret. Det er svært 

godt forhold mellom grafene i alle år unntatt 2011, der søyla taler for seg selv. 



Gaupe: 
På forrige møte i rovviltnemnda ble ny lisenskvote for gaupe bestemt. Denne kvoten ble satt 

til 8 dyr, 2-4 dyr lavere enn alle de siste 4 årene. I tillegg vart det satt inn en uvanlig liten 

hodyrkvote på 2 hodyr over 1 år. Dette kan i verste fall gjøre at årets gaupeuttak blir bare 2-6 

dyr. Tabellen under viser at i årene da vi måtte bygge opp gaupestammen for å komme opp på 

det vedtatte bestandsmålet, hadde vi en avgang på mellom 1 og 6 gauper. Dette virket og 

bestanden økte, samtidig som selvsagt tapte sau og lam til gaupe økte. I senere år har vi nesten 

holdt bestanden stabil i følge erstatningsoppgjør og bestandsregistrering, ved å ha tatt ut 10-12 

gauper. Tabellen/figuren under viser at vi helst må ta ut 11-12 dyr for å holde gaupebestanden 

stabil og dermed tapene av sau og lam til gaupe på dagens nivå. Dersom vi derimot ikke øker 

den vedtatte kvoten for 2012 vil gaupebestanden øke, noe bestandsmålet vårt på 5 

familiegrupper ikke krever. Derimot vil tapene av sau og lam til gaupe øke. 

 

Vi viser også til rovviltforliket som sier at freda rovvilt skal forvaltes slik at vi holder 

bestandstallet så nær bestandsmålet som råd er. Videre viser vi til den nye soneringa av gaupe 

som er vedtatt i Oppland der vi stiller oss undrende til den vedtatte gaupekvoten. Etter 

drøftingene i forkant av den vedtatte soneringen skal nå ynglesonen for gaupe i Oppland være 

stor nok til å romme alle 5 familiegruppene av gaupe. Derfor skjønner vi ikke at det skal være 

hodyrbegrensinger i beiteprioritert område i forhold til gaupe. 

 

Vi foreslår ny totalkvote på 12 dyr med hodyrkvote på 2 dyr i gaupesonen og ingen 

begrensinger på hodyr utenfor sonen. Ellers foreslår vi at kvoten blir fordelt med 

følgende delkvoter i forhold til deres områdebeskrivelse i kvotevedtaket: 

1A: 3 dyr, 1B: 5 dyr, 2A: 2 dyr og 2B: 2 dyr. 
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Bjørn:  

Det har vært veldig stille rundt bjørn i Oppland i høst og i vinter. Det har etter det 

beitenæringa vet heller ikke versert rykter om bjørn i hi i fylket. Vi kan derimot ikke være 

sikker på dette, og da historien vår taler for stor fare for skade på bufe tidlig om våren  p.g.a. 

bjørn, vil vi be Rovviltnemnda i Oppland være klar til å sette inn tiltak ved eventuelle 

observasjoner fram mot ny beitesesong. Rovviltforliket har sagt at vi om nødvendig kan ta ut 

bjørn på vårsnø, og dette må benyttes. Som kjent har det nye rovviltforliket åpnet for at det 

lettere kan tas ut bjørn utenfor yngleområdene. Oppland er som kjent prioritert beiteområde i 

forhold til bjørn. Vi vil be Rovviltnemnda i Oppland om å ha løpende kontakt med SNO i 

forhold til mulige hi og andre observasjoner av bjørn, og å informere DN om at skadefelling 

på grunnlag av potensielle skadevoldere må gis fort i aktuelle tilfeller i Oppland fram til 1/6. 

 

 

Andre innspill: 

OB, OBS og OSG vil ønske den nye Rovviltnemnda i Oppland lykke til med arbeidet og håpe 

at det gode samarbeidet vårt vil fortsette og kanskje bli enda bedre i den kommende perioden. 

Vi vet at mange utfordringer vil komme, og vil spesielt be den nye nemnda tenke på Oppland 

som den best organiserte beitenæringa i landet. Dette skal vi prøve å etterleve. Dere kan yte 

deres bidrag ved å fortsette å støtte FKT-tiltak, som har sitt utgangspunkt i felles 

organisatoriske former i beitenæringa, slik som Radiobjølleprosjektet, Prosjektet effektiv 

skadefelling og Norske Kadaverhunder.  

 

I forhold til erstatningsoppgjøret 2011 så vi nok en gang at kravet til dokumentasjon er satt 

høyt av saksbehandlere. Dette resulterte i at mange beitebrukere selv måtte stå for en stor del 

av rovvilttapet sitt. Beitenæringa er selvfølgelig uenige i dette, men samtidig er vi villige til å 

gjøre det vi i praksis kan gjøre. Vi har i disse dager gått ut og anbefalt mere bruk av 

kadaverhund, men dette koster selvsagt penger. Beitefylket Oppland trenger mere FKT-

midler, og vi vil anbefale nemnda og etterleve dette ved å søke om ekstramidler i år og større 

pott for fremtiden. Dette med bakgrunn i at Oppland for tiden med unntak av Vestre Slidre 

sliter med tap til freda rovvilt i alle sine kommuner. 

 

 

 

Lillehammer, Sel, Sør-Fron, 17/1 2012. 

 
Oppland Bonde- og Småbrukarlag Oppland Bondelag               Oppland Sau og Geit 

         Terje Holen/sign            Trond Ellingsbø/sign       Pål Kjorstad/sign 

 

 

 


