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Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv
i deler av Engerdal kommune i rovviltregion 5
Miljødirektoratet iverksetter etter eget tiltak skadefelling av 2 jerver i
deler av rovviltregion 5 Hedmark, i Innlandet fylke. Miljødirektoratet
v/Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for gjennomføring av
fellingsforsøket. Skadefellingen gjennomføres for å forhindre skade på
tamrein. Fellingstillatelsen gjelder for perioden 17. november til 17.
desember 2021.
Vi viser til Miljødirektoratet sine vurderinger og bakgrunnsinformasjon for vedtaket i vedlegget
"Grunnlag for skadefelling av jerv i Norge 2021".
Vi viser til påviste skader fra jerv på tamrein, og registrerte ynglinger av jerv i områdene til Elgå
reinbeitedistrikt i løpet de siste sesongene, og til at det er stort potensiale for skader av jerv på
tamrein. Rovviltnemnda i region 5 og Statsforvalteren i Innlandet har bedt om at områdene til
Elgå reinbeitedistrikt prioriteres for ekstraordinære uttak av enkeltdyr av jerv i vinter.
Det aktuelle området er utenfor forvaltningsområde for jerv, jf. forvaltningsplanen for rovvilt i
region 5.
Bestandssituasjon for jerv og overvåking
I rovviltregion 5 er det fastsatt et bestandsmål på 5 årlige ynglinger av jerv. Året 2021 ble det
påvist 18 ynglinger av jerv i region 5, og i de to foregående årene ble det påvist henholdsvis 9 og
12 ynglinger.
Av de 18 ynglingene i 2021 ble det gjennomført 2 uttak av Statens naturoppsyn – i Rendalen og
Tolga kommuner. Etter ekstraordinære uttak har gjennomsnittlig antall jerveynglinger siste tre år
vært 12 i regionen.
Per 15. november er til sammen 11 jerver belastet lisensfellingskvoten på 35 jerv for region 5 for
sesongen 2021/2022. 3 dyr er felt i Engerdal kommune, hvorav alle er felt sør for vegen som går
fra Elgå via Valdalen til riksgrensen (veinr. 221).
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Skadesituasjon og erstatning for rovviltskader
Det ble utbetalt erstatning for 210 tamrein som tapt til jerv i Elgå reinbeitedistrikt, for
reindriftsåret 2019/2020. Erstatningsoppgjøret for rovvilttap i reindriftsåret 2020/2021 er ikke
ferdigstilt, men det er også for siste reindriftsåret omsøkt betydelige tap av tamrein som drept av
jerv.
Miljødirektoratet sine vurderinger
Det har til tross for brukbar uttelling under lisensfellingen av jerv i region 5 ikke blitt felt jerv
under ordinær lisensfelling i det aktuelle fellingsområdet, det siste tiåret. Det har vært påvist flere
jerveskader på rein de siste årene og det er årlig registrert ynglinger av jerv i denne delen av Elgå
reinbeitedistrikt. Det aktuelle fellingsområdet er kalvingsområde for Elgå reinbeitedistrikt, og
skadepotensialet for tamrein vurderes som betydelig. Skadehistorikk og skadepotensiale for
tamrein er gitt avgjørende vekt i vurderingen.
Direktoratet konstaterer at lisensfelling ikke har vært tilstrekkelig for å regulere bestanden av jerv
og dermed redusere skadepotensialet overfor reindriftsnæringen i denne delen av region 5.
Bestandssituasjonen for jerv, nemndene sin prioritering av aktuelle områder for uttak, samt den
geografiske differensieringen nedfelt i forvaltningsplan, er andre moment som direktoratet har
vektlagt. Miljødirektoratet har hatt dialog med rovviltnemnda om saken.
Direktoratet vurderer at det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning i det aktuelle området enn
ekstraordinært uttak av jerv. Et slikt uttak vurderes ikke å være til skade for jervebestandens
overlevelse, eller å komme i konflikt med det nasjonale bestandsmålet for jerv, jf. Innst. S. nr. 174
(2003-2004) og rovviltforskriften §§ 3 og 4.
Konklusjon
Ut fra vurderingene over og med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 første ledd b) og § 77, jf. forskrift 18. mars
2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3, setter
direktoratet etter eget tiltak i verk forsøk på felling av inntil 2 jerv innenfor et nærmere
avgrenset område i Innlandet fylke.
Følgende vilkår gjelder for iverksetting av felling:
1. Fellingsområde og antall:
Totalt kan det felles 2 jerver innenfor Engerdal kommune i områdene øst for Femunden og nord
for vegen fra Elgå via Valdalen til riksgrensen (veinr. 221).
2. Fellingen skal innrettes mot områder som er vanskelig tilgjengelig for ordinær lisensfelling.
3. Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket.
Fellingsforsøket skal gjennomføres i tråd med Instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av
vilt.
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4. Beslutningen gjelder fra 17. november til 17. desember 2021. Vi vil vurdere behovet for
forlengelse eller utvidelse av denne beslutningen mot slutten av virketiden.
5. Miljødirektoratet kan til enhver tid trekke tilbake tillatelsen til felling.
Et slikt uttak av eget tiltak er ikke et enkeltvedtak, og forvaltningslovens bestemmelser om
klageadgang kommer ikke til anvendelse, jf. naturmangfoldloven § 18 tredje ledd.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Susanne Hanssen
Fung. seksjonsleder

Kopi til:
Statens naturoppsyn
Rovviltnemnda i region 5
STATSFORVALTEREN I INNLANDET
INNLANDET POLITIDISTRIKT
ENGERDAL KOMMUNE
ELGÅ REINBEITEDISTRIKT
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
LANDBRUKS- OG
MATDEPARTEMENTET
LANDBRUKSDIREKTORATET
MATTILSYNET

Kjell Vidar Seljevoll
seniorrådgiver

Postboks 5672 Sluppen
Postboks 987
Postboks 987
Postboks 355
Engerdalsveien 1794
c/o Jon Anders Mortensson
Valdalsfjellet 588
Postboks 8013 DEP
Postboks 8007 Dep

7485
2604
2604
2303
2440
2443

TRONDHEIM
LILLEHAMMER
LILLEHAMMER
HAMAR
ENGERDAL
DREVSJØ

0030
0030

OSLO
OSLO

Postboks 1450 Vika
Felles postmottak Postboks 383

0116
2381

OSLO
BRUMUNDDAL

Vedlegg
1
Grunnlag for felling av jerv 2021- 2022

3

