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Forlenget skadefellingstillatelse på jerv i deler av Sel, Nord-Fron og SørFron kommuner
Vi viser til brev fra Statsforvalteren av 21.7.2022 med tillatelse til skadefelling av jerv i deler av
Sel, Nord-Fron og Sør- Fron kommuner. Fellingstillatelsen var gjeldende fram til 28. juli kl. 12:00.
Den 25. juli ble det fotografert en jerv i området. Den 26. juli ble det dokumentert ytterligere en fersk
skade forårsaket av jerv i området. Landbrukskontoret for Sel og Vågå har i e-post den 28. juli søkt
om forlengelse av skadefellingstillatelsen. Statsforvalteren ga muntlig forlengelse av
skadefellingstillatelsen av en jerv i deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron, Nord-Fron kommuner
samme dag.
Bakgrunn
Det ble den 17. juli dokumentert tre lam tatt av jerv i Illmanndalen i Sel kommune. Den 21. juli ble
ytterligere ett kadaver i samme beiteområde i Musvoldalen undersøkt av SNO, og skaden ble
dokumentert forårsaket av jerv.
Statsforvalteren mener det er sannsynlig at skadegjører fortsatt oppholder seg i beiteområdet. Ut fra
skaden som ble gjenfunnet den 26. juli anser Statsforvalteren at det må kunne anses som en
pågående skadesituasjon i området. Det er sluppet et stort antall sau på beite i området, ca, 15 000
sau opplyser kommunen, og Statsforvalteren anser at det ikke er praktisk gjennomførbart å sanke
inn igjen et så stort antall beitedyr for beiting på inngjerdede områder. De aktuelle skadene ligger i
jerveprioritert område, men tett opp til beiteprioritert område, og fellingsområdet vil omfattes av
begge områdekategorier.
Ut fra hensynet til beitedyr, områdets betydning som beitemark og skadepotesialet i nær framtid,
anser Statsforvalteren at det beste tiltaket for å forhindre omfattende skader er at fellingstillatelsen
på 1 jerv som ble gitt den 21. juli forlenges.
Statsforvalteren har i dialog med fellingsleder avklart at det er noe gjenstående midler på rammen
på kr. 56 000 som ble avsatt i vedtaksbrev av 21. juli.
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Konklusjon:
Ut fra en samlet vurdering med vektlegging av potensialet for framtidige skader dersom
jerven fortsatt oppholder seg i området forlenger Statsforvalteren tillatelse til skadefelling på
en – 1 – jerv innenfor et nærmere avgrenset område og tidsrom som framgår av vilkårene for
tillatelsen. Sel kommune får ansvaret for å lede gjennomføringen av fellingsforsøket.
Tillatelsen gis med samme vilkår som kommer frem av brev med fellingstillatelse av
21.7.2022, med unntak av punkt 1 og 5 som endres slik:
1. Fellingstillatelsen gjelder felling av en – 1 - jerv i tidsrommet 28. juli 2022 til 4. august 2022 kl.
12:00.
5. I henhold til rovviltforskriften § 9a skal deltakere fra det kommunale fellingslaget få
godtgjøring for den tid som er benyttet til fellingsforsøk. Statsforvalteren legger til grunn at
fellingsforsøket skal gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det settes av en
ramme på inntil kr 56 000. Utgangspunktet er en sats på kr 1 600,- pr deltaker pr døgn. Jf,
forskriften §9 gis det i tillegg tilsagn om inntil kr. 10 000 til dokumenterte utgifter i samband
med fellingsforsøket (kjøring, bompenger etc., ikke lønn). Denne tilskuddsrammen
kommer i tillegg til tilskudd på kr 56 000 + 10 000 gitt i brev av 1.juli. Godtgjøring for
eventuell beredskapsvakt og beredskapsmidler faller utenfor godtgjøringsordningen.
Ordningen kan heller ikke brukes til kompensasjon til kommunene for utgifter i forbindelse
med administrasjon av skadefellingslagene. Likeledes faller godtgjøring for bruk av hund,
innkjøp, forsikring og utgifter ved hundehold utenfor ordningen. Kommunene skal også
beregne feriepenger og arbeidsgiveravgift, og dette skal kommunen dekke innenfor de
nevnte rammen fra Statsforvalteren. Rammene er absolutte. Dersom det er ekstraordinære
omstendigheter som gjør at fellingen ikke kan gjennomføres innenfor den økonomiske
rammen, må kommunen ta kontakt med Statsforvalteren og avtale dette i forkant.
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