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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER OM LISENSFELLINGSPERIODEN FOR JERV 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/2270     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/22 Kommunestyret 21.07.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Høringsbrev, Miljødirektoratet 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring alternative forslag i tilknytning til 
lisensfellingsperiodens lengde for jerv, og eventuell endring i rovviltforskriften. 
Høringsfristen er satt til 29.07.22. Kommunedirektøren mottok et initiativ fra politisk ledelse 
i Øyer om å utarbeide et høringsinnspill fra kommunen, ettersom kommuner i Nord-
Gudbrandsdalen har sendt inn likelydende høringssvar. 
 
Kommunedirektøren har utarbeidet et forslag til høringssvar fra Øyer kommune. 
 
Saksutredning: 
Det vises til vedlagte høringsbrev for fullstendig informasjon, men det gis her en 
sammenstilling av høringstemaet. 
 
Fellingsperiodenes varighet ved lisensfelling av rovvilt reguleres av rovviltforskriften § 10 
femte ledd. Femte ledd angir i dag følgende fellingsperioder: 
a) gaupe: 1. februar til og med 31. mars 
b) jerv: 10. september til og med 15. februar 
c) bjørn: 21. august til og med 15. oktober 
d) ulv innenfor ulvesonen 1. januar til og med 15. februar 
e) ulv utenfor ulvesonen 1. desember til og med 31. mai. 
Lisensfellingsperioden for jerv er angitt i § 10 femte ledd bokstav b.  
 
Klima- og miljødepartementet ønsker innspill på fire alternative forslag knyttet til  
lisensfellingsperioden for jerv (endring angitt i kursiv):  
 
Alternativ 1:  
- Bokstav b endres ikke. 
 
Alternativ 2:  
- Bokstav b endres til «jerv: 20. august til og med 15. februar».  
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Alternativ 3: 
- Bokstav b endres til «jerv: 20. august til og med 15. februar i områder det er  
åpnet for villreinjakt». 
 
Alternativ 4:  
- Bokstav b endres til «jerv: 20. august til og med 15. februar, som en  
prøveordning i noen utvalgte områder det er åpnet for villreinjakt» 
 
I Hurdalsplattformen står følgende: 
«Regjeringen vil […] effektivisere lisensjakt på jerv med mer moderne  
jaktmetoder».  
Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 39 årlige ungekull av jerv i Norge, og at  
lisensfelling utført av vanlige jegere skal være hovedvirkemiddelet i regulering av  
bestandens størrelse og utbredelse. Fastsettelse av lisensfellingstider og fellingsperioder er 
sentrale elementer i bestandsforvaltningen av rovdyr. Ved fastsettelse av jakt- og 
fellingsperioder er det lagt vekt på hensynet til yngletidsfredning og at det ikke tillates jakt 
eller felling i pågående reproduksjonssesong der felling av voksne individer gir dødelighet på 
avkom. 
 
I høringsbrevet fremgår det at det ikke finnes sikker kunnskap om hvordan jervevalper vil bli 
påvirket av en utvidelse av lisensfellingsperioden i forkant av dagens periode som starter 10. 
september. Med utgangspunkt i gjennomsnittlig fødselstidspunkt vandrer jervevalper ut fra 
mordyret sitt revir rundt 15. september, men en del blir i mordyret sitt revir en del lenger. 
Mor og valper tilbringer over halvparten av tiden sammen 20. august, men det er usikkert 
hvor avhengig jervevalpene er av mordyret på dette tidspunktet. Generelt vil 
sannsynligheten for negativ påvirkning på valpene bli større jo tidligere lisensfellings-
perioden starter, og de dyreetiske utfordringene vil kunne være større for jervevalper født 
sent (mars) sammenlignet med ungekull som blir født tidlig (januar). 
 
Vurdering: 
Den politiske målsettingen i forvaltning av jervebestanden er angitt som et antall  
årlige ungekull nasjonalt, og bestandsmålet er videre fordelt mellom landets  
rovviltregioner, jf. rovviltforskriften §§ 3 og 4.  
 
I tabellen nedenunder fremgår antall felte jerver – der Øyer inngår i region 3 (Oppland). 
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Øyer kommune er beiteprioritert område iht. Rovviltforliket av 2011. Dette tilsier at beitedyr skal 
ha prioritet. Ifølge Beitebruksplan for Øyer kommune 2022-2026 går tilnærmet all sauen på 
utmarksbeite (6730 sau og lam, 2020). I Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 er 
det en vedtatt strategi å fremme utmarksbeite og hindre tap av beiteressurser. I Øyerfjellet har 
det vært dokumenterte tap til jerv, men skadefellingsforsøk på jerv er svært utfordrende da det 
foregår på barmark. 
 
Jerveprioritert område er ifølge Forvaltningsplan for rovvilt i region 3 Oppland lagt til 
kommunene Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå. Det har fra disse 
kommunene i lang tid vært fremholdt ønske om at lisensfellingsperioden for jerv blir utvidet, 
slik at den starter likt med villreinjakta. Villreinjakt er populært og det er mange erfarne 
jegere i fjellet som ofte ser jerv når de er på jakt. Som høringsbrevet viser til så var det høy 
fellingsprosent i lisensfellingsperioden 2021/2022 for region 3, men det var da satt inn store 
ressurser for å oppnå dette resultatet. Årene før var fellingsprosenten lav og bestanden av 
jerv har derfor vokst over bestandsmålet i regionen.  
 
Klima- og miljødepartementet skriver i sitt høringsbrev at den samlede belastningen som 
utgangspunkt i liten grad vil påvirkes av lisensfellingsperiodens avgrensing, gitt at omfanget 
av lisensfelling fremdeles vil skje innenfor rammen av tildelte kvoter. Ettersom kunnskapen 
om tidspunkt for jervevalpenes uavhengighet fra mordyret er usikker, kan det imidlertid ikke 
utelukkes en mulig negativ effekt knyttet til redusert overlevelse av jervevalper. 
Departementet mener dermed prinsippet om samlet belastning skal tillegges noe vekt i 
denne saken. På tilsvarende måte mener departementet at føre-var-prinsippet, jf. nml. § 9, 
skal tillegges noe vekt grunnet den nevnte usikkerheten knyttet til jervevalpenes 
overlevelse. 
 
Kommunedirektørens forslag til høringssvar: 
Øyer kommune mener at å starte lisensfellingsperioden 20. august vil kunne være 
avgjørende for å få økt uttaket av jerv i regionen. Ettersom skadefellingsforsøk på barmark 
er svært krevende, vil en mest mulig effektiv lisensjakt på jerv være av stor forebyggende 
verdi. Hvert uttak av jerv kan være avgjørende for om beitenæring og utmarksbeite i 
regionen kan fortsette i framtida.  
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Øyer kommune vil derfor anbefale at punkt 2, lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. 
august-15. februar i hele landet, blir vedtatt. Dersom dette blir avslått vil det anbefales at 
alternativ 3, lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august-15. februar i område der det 
er åpnet for villreinjakt, blir vedtatt.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren tilrår at forslag til høringssvar blir sendt til Klima- og 
miljødepartementet.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommunestyre sender følgende høringsinnspill til Klima- og miljødepartementet: 
  
Øyer kommune mener at å starte lisensfellingsperioden 20. august vil kunne være 
avgjørende for å få økt uttaket av jerv i regionen. Ettersom skadefellingsforsøk på barmark 
er svært krevende, vil en mest mulig effektiv lisensjakt på jerv være av stor forebyggende 
verdi. Hvert uttak av jerv kan være avgjørende for om beitenæring og utmarksbeite i 
regionen kan fortsette i framtida.  
  
Øyer kommune vil derfor anbefale at punkt 2, lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. 
august-15. februar i hele landet, blir vedtatt. Dersom dette blir avslått vil det anbefales at 
alternativ 3, lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august-15. februar i område der det 
er åpnet for villreinjakt, blir vedtatt.  
  
 
 
 
Åsmund Sandvik Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
 
 


