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Oslo 20.04. 2017 

 

 

Til: Miljødirektoratet (post@miljodir.no) 

 

Kopi:  

Klima- og miljødepartementet (postmottak@kld.dep.no) 

Rovviltnemnd region 6 v/sekretariatet (fmntpost@fylkesmannen.no) 

Fylkesmannen i Oppland v/miljøavdelingen (fmoppost@fylkesmannen.no) 

Fylkesmannen i Hedmark v/miljøavdelingen (fmhepost@fylkesmannen.no) 

Rovdyrnemnd region 1 v/sekretariatet (fmsfhm@fylkesmannen.no) 

Rovdyrnemnd region 2 v/sekretariatet (fmbupost@fylkesmannen.no) 

 

 

Miljødirektoratet må samordne forvaltning av jerv i Sør-

Norge! 
 

I brev av 21. mai 2014 ba Klima- og miljødepartementet (KLD) om at rovdyrnemnd 3 i 

Oppland skulle ha en særlig samordningsrolle når det gjelder den sårbar og genetisk 

distinkte sørvestlige jervebestanden. Bestanden har svært få individer og utsettes for relativt 

hard avskyting. Forvaltningen er ikke koordinert mellom de fem rovdyrregionene der 

bestanden har tilhold, som omfatter region 1, 2, 3, 5 og 6. Ansvaret gitt til rovdyrnemnda i 

Oppland (region 3) omfattet også en koordineringsrolle for samarbeid og dialog mellom de 

fem rovdyrregionene.  

Den 1. mars 2015 svarer Oppland med å gi et oppdrag til Rovdata for å framskaffe et 

oppdatert faggrunnlag og det ble lagd en skisse til framdriftsplan.  

 

Naturvernforbundet har i flere brev ( 28.04. 2015 og 09.06. 2016) og i møter med nemnd 3 

(høsten 2015 og 2016) etterlyst oppfølgende og konkret framdrift i arbeidet.  

 

Et samordningsmøte mellom de aktuelle rovdyrnemndene ble avholdt 22. 09. 2016 og i 

referat herfra er en rekke oppfølgingspunkter skissert.  

 

I ettertid har rovviltnemnd 3 lagt ned sitt arbeid, det samme har nemnda i region 5 gjort. 
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Miljødirektoratet har nå ansvaret for rovdyrforvaltningen i region 3 og 5 (Oppland og 

Hedmark). Naturvernforbundet ber derfor om at Miljødirektoratet snarest tar ansvar for 

framdrift og gjennomføring av rutiner og forvaltning knyttet til samordningsoppdraget for 

den sørvestlige jervebestanden. Vi er sterkt bekymret over at det nå har tatt nesten tre (- 3 -) 

år siden rovdyrnemnda i Oppland fikk oppdraget. Etter vårt syn er svært lite framdrift skjedd 

på disse årene. Vi oppfatter dette nærmest som en trenering av dette viktige 

koordineringsarbeidet, og det er den sårbare lille sørvestlige jervebestanden som må lide. 

Dette mener Naturvernforbundet både er uansvarlig forvaltning av den sårbare 

delbestanden av jerv i Sør-Norge, men det er også uakseptabel oppfølging av det oppdraget 

KLD gav rovdyrnemnd 3 i mai 2014. 

 

Vi minner også om at Stortinget i sitt rovdyrforlik i 2004 understrekt at rovdyra skal forvaltes 

på en økologisk og bærekraftig måte. Derfor er det avgjørende at Miljødirektoratet nå 

snarest tar tak i dette arbeidet siden rovdyrnemnd 3 har lagt ned sine verv.  

 

Både dialog og framdrift er igjen fullstendig parkert i denne saken, noe som i seg selv er 

konfliktdrivende i den allerede betente rovdyrdiskusjonen. 

 

Vi ber om snarlig tilbakemelding fra direktoratet hvordan dere vil gjennomføre arbeidet. 

 

Naturvernforbundet har også ved gjentatte anledninger bedt om å bli informert om 

framdrift og muligheter for å kunne bidra med faglige innspill i dette viktige arbeidet. Vi spør 

også hvordan direktoratet vil sikre god involvering fra alle berørte parter i arbeidet om 

hvordan samordnet og koordinert forvaltning av den sørvestlige jervebestanden skal 

operasjonaliseres.   

 

 

 

Mvh 

 

Norges Naturvernforbund 

 

Arnodd Håpnes 

Fagleder naturmangfold 


