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FKT prosjektet Rovvilt Sau :

Samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norges 
Bonde og Småbrukarlag

Formål: Forebygge og dempe konfliktene 

Finansiering: FKT sentralt Miljødirektoratet

Virkeområde: Hele landet

Stortingets rovviltforlik

Målsetting; Forutsigbarhet for husdyreier, 

Arbeidsform: Utredning, Informasjon, Dialog



Overvåking av jerv

• DNA-analyser fra innsamlede 
ekskrementer

• Registrering av hvor mange 
valpekull som blir født hvert år

• Bestandsmål: 39 ynglinger 

• 2014 ;   44 yngl

• 2015 ;   52 yngl

• 2016 ;   65 yngl

• Snitt  ;   54 yngl

• Individer (var. 5,3-7,8 ) ):6,3



Bestandsmål

15



Rovdyrprioriterte områder 

Jerveskadet lam fra beiteprioritertområde
Vulufjell , Rondane Sør
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Men… Av ca. 2 mill sau som slippes på utmarksbeite, dør årlig 
110.000, dvs. ca 5,5 %



Samordningsoppdrag

• Dagens jervesone hevdes for fragmentert
• Fylkesmannen i Oppland har koordinert 

arbeidet 
• NINA levert fagrapport 1255 til 

Miljødirektoratet.
• Foreslås utredet en større sone i 

rovviltregion nr 3, 5, 6 



«Jervestudien»

• Basert på kun to litteraturstudier
• Kun rettet mot jerveforvalting
• Beitebrukets påvirkning på kulturlandskap 

og planter mangler
• Beitebrukets kulturhistorie mangler 
• Beitebruket forslås å vike for jerv
• Omfattende omstillinger



NINA rapport 1255
Samordnet forvalting av jerv i Sør Norge

• Jerven «nyetablert» etter 1979
• 28 ynglinger i 2015
• Totalt 380 ynglinger i hele perioden
• Holder seg over bestandsmålene

• Fellinger 
• 238 felt under lisensjakt 
• 251 felt under skadefellinger 
• Ca 15 prosent høsting gir flat bestandsutvikling 



Genetisk bredde 

• Et østlig gen 
• Et sør-vestlig gen 
• Dagens forvalting har sikret begge.
• Riksvei 3 regnet som en barriere.
• 4-5 prosent av individer som krysser R3 

er nok til spredning.



Vestlig –Østlig 
gentype

2004

2015



Genetisk bredde

• Nemdene får ros for å ha lykkes med å 
redusere spredningen sørover

• Økt spredning østover 
• Svenske jerv vestover (østlig gen)
• Har lykkes med å forvalte jerv innen små soner



Jerv 1999 og 2013



Utvikling 
av jerve-
ynglinger  



Bruk av verneområder 



Felte jerv



Enkel Jerveberegning

• År med få ynglinger  antall x 7,8

• År med mange ynglinger  x 5,3

• Gjennomsnitt 6,4 x 4yngliger 25,6

• 10 ynglinger 5,3 x 10 = 53 jerv

• Vil kreve ca. 27 jerv i uttak

• Høstings fram til 2006 under 5-8 %

• Etter 2006 ca 10-15 %

• Balanse ca 15 % av totalbestanden



Beite -Jerveindeks



Bufret etter områdebruk 



Nina ønsker

• Nemdene samarbeider
• Felles bestandsmål
• Ønske om sørnorsk jervesone
• Forvaltes som ulvesonen



NINA vurderinger 

• Husdyr på beite er tillat i parkene
• Langsua tillater skademotivert fjerning av 

stor rovdyr 
• Konflikter med husdyrhold i 

nasjonalparker 
• Sauen er ubevoktede og ubeskyttede



NINA ønsker 

• Større omstilling av dagens beitebruk
• Konvertering fra sau til storfe (kjøtt og 

melkeproduksjon)
• Tidlig nedsanking 
• Økt bruk av midlertidige gjerder , 

nattsamling og gjeting



Ja takk, begge deler ?

• Mattilsynet Høgfjellslam 11 uker beiting 
• Vanskeliggjør tidlig nedsanking
• Miljødir. mener dette vanskeligjør 

målene om rovviltoppfyllelse og 
reduserte tap av beitedyr.



Hvor går vegen videre?



En ny 
«ulvetid» og 
maktkamp, 
men på nå 
om jerv ?

Takk for meg 



De vanskelige valg

Rovdyrsafari


