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Høringssvar - lisensfellingsperioden for jerv 

 
Norges Bondelag viser til høringsbrev av 16.06.2022 fra Klima- og miljødepartementet 
angående alternative forslag til endringer i lisensfellingsperiodens lengde for jerv etter 
rovviltforskriften. Departementet hører på følgende forslag:  
 

1) § 10 femte ledd bokstav b blir værende som i dag, altså lisensfellingsperiode for jerv i 
perioden fra 10. september til og med 15. februar. 

2) § 10 femte ledd bokstav b endres slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. 
august - 15. februar i hele landet. 

3) § 10 femte ledd bokstav b endres slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. 
august - 15. februar i områder der det er åpnet for villreinjakt. Dette for ytterligere 
samordning av lisensfellingsperioden for jerv med perioden for villreinjakt. 

4) § 10 femte ledd bokstav b endres for en treårsperiode slik at lisensfellingsperioden for 
jerv utvides til 20. august - 15. februar i utvalgte områder der det er åpnet for 
villreinjakt. Dette som en prøveordning for å kunne evaluere effekter av ytterligere 
samordning av lisensfellingsperioden for jerv med perioden for villreinjakt. 

 
Norges Bondelag viser til at jerv er det rovdyret i Norge som dreper flest sau på utmarksbeite. 
Ifølge erstatningsoppgjøret for husdyr drept av rovvilt, har jervens andel av rovdyrtapene økt 
fra 32,2 % i 2018 til 41,6 % i 2021. 

 
Erstatning for sau drept av jerv, kilde Rovbase  
År  Ant. sau erstattet med 

jerv som skadevolder  
Prosent av 
erstatningsoppgjøret  

2018  5474  32,2 %  
2019  6151  35,0 %  
2020  6139  41,6 %  
2021  7156  42,3 %  

 
Samtidig viser tall fra Rovdata at Stortingets bestandsmål på 39 årlige ynglinger er 
overskredet med 50 %. Statens naturoppsyn påviste 58 ynglinger i 2018, 62 ynglinger i 2019, 
63 ynglinger i 2020 og 60 ynglinger i 2021.  
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Det slippes over 1,9 millioner sau på utmarksbeite i Norge. Med en jervebestand som ligger 50 
% over bestandsmålet, blir rovdyrbelastningen for beitenæringa betydelig større enn det 
Stortinget har forutsatt gjennom sine rovviltforlik. Tap av husdyr til rovvilt innebærer store 
dyrelidelser, psykisk stress og økonomisk tap for bonden.  
 
Norges Bondelag mener det er nødvendig å effektivisere lisensjakta slik at jervebestanden 
kommer ned til bestandsmålet på 39 årlige ynglinger. En utvide lisensjakta til perioden 20. 
august – 15. februar vil bidra til at en større del av den årlige jervekvoten tas ut. Spesielt 
under villreinjakta er det mange jegere i fjellet. Tidlig jaktstart øker også muligheten til å felle 
jerv i de delene av landet hvor det ikke er villreinjakt. Økt uttak av jerv gjennom 
lisensperioden, reduserer behovet for ekstraordinært hiuttak på ettervinteren.  
 
Norges Bondelag mener med begrunnelse i dette at rovviltforskriften må endres i tråd med 
alternativ 2:  
 

«§ 10 femte ledd bokstav b endres slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. 
august - 15. februar i hele landet.» 

 
 
 
Med hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Simen Solbakken         Finn Erlend Ødegård 
 


