
Rovviltnemnda i Region 3. 

 

 

Forvaltning/ uttak av jerv gjennom lisensjaktperioden. 

 

Som kjent er det politisk bestemt at hoved forvaltningen av jerv skal skje gjennom ordinær lisensjakt 

hvert år. De siste årene har uttaket vært svært lite, og uttak gjennom ekstraordinære tiltak har også 

vært vanskelig. Dette har ført til at vi nå har en jervestamme i Oppland som er helt ute av kontroll, og 

dobbelt så stor som ynglemålet tilsier. Dette har ført til store skader på beitedyr både i og utenfor 

forvaltningssona. 

Klima og Miljøminister Tine Sundtoft har sagt at departementet ikke vil overstyre de regionale 

rovviltnemndene i forvaltningen av jervestammen.  

På bakgrunn av uttalelser fra kommunale skadefellingsledere og jegere ellers, vil vi som 

representerer beitenæringa i Oppland stille følgende krav til Rovviltnemnda: 

Ekstraordinære tiltak for uttak av lisenskvoten for jerv settes i verk umiddelbart. Det er nå mulig å 

bruke hund i jakta. Det er enkelt å ta seg fram mange steder med motoriserte kjøretøyer. Det er 

relativt enkelt å etablere åteplasser osv. De nevnte tiltakene er enkle å iverksette nå, i motsetning til 

når snødybden i fjellet er en meter eller mere. 

Det er også viktig at de områdene som har hatt store tap i 2014, særlig Lom og Skjåk, men også 

andre, prioriteres når tiltak settes i gang. Vi vet av erfaring at en del områder er svært vanskelig 

tilgjengelige på ettervinteren og våren, bl.a. på grunn av snøforhold og rasfare. Dette er også 

områder der jerven har hi-lokaliteter og ofte yngler. Skal skadesituasjonen for beitebrukerne bedres i 

2015, må det settes inn ressurser i disse områdene straks. 

Ledige FKT midler i kommunene som var tiltenkt skadefelling og forsterket tilsyn kanaliseres til slike 

tiltak som vi krever. 

Innleie av profesjonelle jegere som har erfaring og muligheter til å drive effektiv jakt må være et av 

tiltakene. Det er en kjensgjerning at interessen for å løse lisens for jervejakt er liten i jegermiljøet.  De 

som oftest løser lisens er pressede saueeiere. Disse ser seg nødt til å forsøke å drive jakt, i håp om at 

det kan resultere i et lavere skadebilde kommende beitesesong.   

SNO må engasjeres i jakta. 

Vi forventer at Rovviltnemnda nå er seg sitt ansvar bevisst, og iverksetter tiltak som gjør at 

jervestammen i Oppland er på ynglemålet med 4 ynglinger våren 2015.  

 

 

 


