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Instruks for yngleregistrering av jerv 

B – Registrering av ynglelokalitet (12.10.2009) 
Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) 

Roy Andersen og Henrik Brøseth (NINA) 

Viktige frister: 
Fortløpende – innrapportering av dokumenterte og antatte ynglinger 
Innen 15. juli – skjema leveres til regionalt ansvarlige 
Innen 1. august – skjema sendes til Rovdata 

Rapporteringsrutiner 
Innen 15. februar hvert år, før ynglehiregistrering av jerv begynner, sender Rovdata 
ut registreringsskjemaene som skal brukes ved årets registrering av ynglehi hos jerv 
til de som er ansvarlige for gjennomføringen hos SNO. De ansvarlige på regionalt 
nivå skal sørge for at skjemaene videresendes til lokalt nivå (Fjelltjenesten, 
oppsynsmenn, SNO-rovviltkontakter) som står for den praktiske gjennomføringen av 
kontroll av kjente hilokaliteter og eventuell registrering av nye hilokaliteter. Et skjema 
skal brukes for hver hilokalitet. For kjente lokaliteter vil skjemaene delvis være utfylt 
når de blir tilsendt, mens det for nye lokaliteter må brukes et nytt blankt skjema. 

Alle dokumenterte og antatte ynglehilokaliteter skal fortløpende innrapporteres fra 
lokalt til regionalt nivå. 

Etter at registreringssesongen er avsluttet skal ferdig utfylte skjema sendes fra lokalt 
nivå til regionalt nivå innen 15. juli. Innen 1. august skal ferdig utfylt skjema med alle 
vedlegg (fotodokumentasjon, kartkopier m.m.) sendes fra regionalt nivå til Rovdata 
som nasjonalt ansvarlig for overvåkingsprogrammet. Regionalt ansvarlig er i tillegg 
ansvarlig for å registrere opplysningene i Rovbasen innen fastlagte frister (se 
Instruks for yngleregistrering av jerv del C). På regionalt nivå skal en kopi av ferdig 
utfylt skjema med vedlegg oppbevares av sikkerhetsgrunner. 

Ved rapportering fra regional koordinator til nasjonalt nivå sendes skjema for 
yngleregistrering av jerv til: 
Rovdata 
v/Henrik Brøseth el. Mari Tovmo 
Norsk Institutt for Naturforskning 
Postboks 5685 Sluppen 
7485 Trondheim 

For hvilke hi skal det fylles ut et registreringsskjema 
Alle skjema som sendes ut fra Rovdata skal også returneres til Rovdata med status 
på lokaliteten. Selv om lokaliteten ikke er kontrollert skal skjemaet returneres med 
opplysninger om dette påført skjemaet under Merknader (vedlegg 1). I tillegg skal 
det opprettes og fylles ut et eget skjema for alle nye lokaliteter. 
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Figur 1: Rapporteringsrutiner og dataflyt for yngleregistrering av jerv i det nasjonale 
overvåkingsprogrammet for rovvilt. Utsending av registreringsskjema fra Rovdata via de regionalt 
ansvarlige til de som fysisk gjennomfører registreringene. Tilbakerapporteringen skjer via de samme 
kanalene etter at skjemaet er ferdig utfylt. 

Utfylling av skjema 
På baksida av registreringsskjemaet (vedlegg 4) finnes en instruks for utfylling av 
skjemaet. Beskrivelsen videre i denne instruksen vil konkretisere hva og hvordan 
enkelte rubrikker skal fylles ut i gitte eksempler. 

Ferdig utfylte opplysninger 
Når skjemaene blir sendt ut er det delvis utfylt med opplysninger som allerede er gitt 
for kjente lokaliteter. For nye lokaliteter brukes blanke skjema. Opplysninger om År, 
Lokalitetsnr og Plassangivelse er fylt ut for kjente lokaliteter. Dette da øvrige 
opplysninger vil være avhengig av den hiplassen som blir registrert det enkelte år. 
Opplysninger om tidligere kjente hiplasser og sporobservasjoner etter familiegrupper 
innenfor den enkelte hilokalitet (kartreferanser) skal brukes som utgangspunkt ved 
registreringsarbeidet. Opplysninger om sist kjente ”hiplass” er også påført skjemaet 
under merknadsfeltet. Denne posisjonen referer til en tidligere synsobservasjon, 
sporobservasjon, aktivitetssenter i området eller selve hiplassen (se del C), og 
henviser til sist gang lokaliteten var dokumentert eller antatt. 

Sentralt 
Rovdata 

Sende til ansvarlig på regionalt nivå (SNO) 
- frist 15. februar 

Regionalt 
SNO 

Sende til ansvarlig på lokalt nivå (Fjelltjenesten/Fjellstyre/SNO-rovviltkontakter) 
- frist 1. mars 

Lokalt 
Fjelltjenesten/Fjellstyrer/Lokale personer 

Sende ferdig utfylt skjema tilbake til regionalt ansvarlig 
- frist 15. juli 

Regionalt 
SNO 

Beholder kopi, sender skjema til Rovdata 
- frist 1. august 

Sentralt 
Rovdata 

Gjennomgang av skjemaene, legger i database, arkiverer skjemaer 
- rapportere resultater innen 1. oktober 



 
 
Instruks for yngleregistrering av jerv – B (2009) 
 

3 
 

Ved kontroll av hilokaliteten 
Alle kjente hilokaliteter skal i utgangspunktet kontrolleres hvert år. For hvert besøk 
på en lokalitet, ny eller kjent, skal ei linje på side 2 i registreringsskjemaet fylles ut 
(vedlegg 2) i henhold til instruks på side 4 i skjemaet (vedlegg 4). Opplysninger og 
kommentarer til hvert enkelt besøk skal føres fortløpende i skjemaet. De fleste 
rubrikkene her skal bare krysses av for, men for noen skal et antall registreres. Det 
gjelder antall spordøgn og antall spor. Når det gjelder sporløyper til/fra hiåpningen så 
vil et spor inn og et spor ut regnes som to spor. 

Da skjemaet ikke skal medbringes i felt bør en egen feltbok eller tilsvarende brukes 
for å holde orden på opplysningene i forhold til hvert besøk på en lokalitet. Det er 
viktig at den som utfører kontrollene vet hvilke opplysninger som skal inn i skjemaet 
slik at alle disse blir registrert. Det vil således være en fordel at man på forhånd 
noterer seg i feltboken hva det er man skal registrere. I den grad det er mulig skal 
opplysningene fra en kontroll registreres på skjemaet ved første anledning, mens 
opplysningene fortsatt er ”ferske”. I tillegg til hvert besøk på snøføre skal besøk ved 
etterkontroll, oftest en barmarksundersøkelse, føres som et eget besøk. 

Det er viktig at opplysninger fra hvert enkelt besøk føres så nøye som mulig for å 
kunne dokumentere kontrollene som er utført ved hver enkelt hilokalitet. Det er også 
viktig å bruke rubrikken for Merknader på denne sida flittig med opplysninger som 
kan beskrive observasjonene i mer detalj. Posisjoner (kartreferanser) for alle 
observasjoner av hiåpning, spor, observasjoner, kadaver, dagleier, matlager m.m. 
skal registreres her. Opplysninger om sporstørrelse (lengde framfot) i området vil 
være viktig. Det samme gjelder menneskelig aktivitet i tilknytning eller i nærheten 
(oppgi avstand) til lokaliteten med tanke på forstyrrelse. Oppgi også når 
observasjonen er dokumentert ved hjelp av bilder (eller video). 

Etter hvert besøk skal det gjøres en vurdering av sannsynligheten for yngling på 
lokaliteten i henhold til en samlet vurdering fra alle besøk i løpet av sesongen på 
lokaliteten. Vurderingen vil nødvendigvis endre seg med flere besøk på lokaliteten 
og vurderes ut i fra de kriterier som er gitt for vurdering av yngling på 
registreringsskjemaet (vedlegg 4). Vurderingen på siste linje her skal være den 
samme som vurderingen som fremkommer oppsummeringsvis på side 1 av 
skjemaet. 

Ved etterkontroll 
Etterkontroll, oftest ved en barmarksundersøkelse, bør utføres når lokaliteten ikke er 
dokumentert og nøyaktig posisjon for årets hiplass/hiåpning er ukjent. Dette er 
spesielt viktig dersom lokaliteten er vurdert usikker, men bør også gjøres dersom 
lokaliteten blir vurdert som antatt med hensyn til yngling. En barmarksundersøkelse 
kan ut i fra funn på stedet styrke eller svekke vurderinger gjort etter tidligere kontroll. 

Opplysninger om etterkontroll føres på side 3 (vedlegg 3) i registreringsskjemaet. 
Observasjoner gjort på hiplassen skal dokumenteres og fotodokumentasjon skal 
brukes (foretrekker fotodokumentasjon fremfor videodokumentasjon). Dette for at 
annet personell skal ha muligheten til å vurdere de funn som er gjort på stedet. 
Foruten oversiktsbilder skal bilder brukes til å dokumentere de ulike kriteriene som 
brukes ved vurdering av yngling ut ifra etterkontroll (liggegroper, ullhår, bitemerker, 
rester etter flere byttedyr, ekskrementer m.m.). I tillegg til å krysse av for de ulike 
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kriteriene er det mulig å komme med tilleggsopplysninger angående funn og 
vurdering av funnene. For eksempel å angi de byttedyr det er funnet rester etter, 
størrelsen på liggeplasser/liggegroper (diameter), mengde ekskrementer og 
omfanget av bitemerkene. Ved vurdering av funnene brukes kriteriene angitt på siste 
side i registreringsskjemaet (vedlegg 4). I tillegg er det angitt på skjemaet at ei 
skisse av hiplassen skal vedlegges. Vedlegg 6 viser et eksempel av ei slik skisse. 

Utfylling av skjemaet etter avsluttet feltregistreringer 
Så fort som mulig etter at alle feltregistreringer er unnagjort skal skjemaet gjøres 
ferdig. Det er først nå at side 1 på skjemaet kan fylles ut (vedlegg 1). Ferdig utfylte 
skjema skal sendes til regionalt koordinerende nivå innen 15. juli. 

Et viktig punkt ved registrering er kartreferansen (posisjonen). På skjemaet finnes 
det to alternativer ved utfylling av posisjonen som skal brukes kun for nøyaktig 
hiplassering. Den tradisjonelle UTM-kartreferansen med 11 tall og bokstaver skal 
være påført (UTM-sone + UTM-sonebelte + 6-sifret posisjon, for eksempel 
34WDB154440). Dette for at det skal være lettere å fysisk finne frem på kart senere. 
Nøyaktige GPS-koordinater føres dersom dette finnes. En merknad ved GPS-
koordinatene er at standard for nord- og øst-koordinatene er motsatt av det 
tradisjonelle UTM-systemet og lett kan føre til feil, så vær ekstra oppmerksom på 
dette. Kartblad i M711-serien hos Statens Kartverk skal oppgis for alle posisjoner. 
Det er nok å oppgi dette en gang på skjemaet dersom alle posisjonene i skjemaet er 
innenfor samme kartblad. Viktig er det også å angi rutenettsystem på det kartbladet 
som er brukt (ED50 = svart rutenett eller WGS84 = blått rutenett). Ved bruk av GPS 
skal WGS84 brukes. Kartreferansen for hiplassen vil være forskjellig mellom ulike år 
når posisjonen for primærhiet har endret seg. Opplysninger om posisjonen til spor- 
og/eller synsobservasjoner samt dagleier skal registreres under Merknader i 
skjemaet og ikke under posisjonen for hiplassen. 

Skogtype, terrengtype, hiplass navn, kommune og reinbeitedistrikt/sameby/ 
villreinområde skal fylles inn for årets hiplass dersom denne er funnet, og status er 
dokumentert eller antatt yngling. Følgende opplysninger som skal føres på den 
første siden av registreringsskjemaet krever også at årets hiplass er nøyaktig kjent: 

- Skogtype på hiplassen (alternativer oppgitt med avkrysningsfelt) 
- Terrengtype på hiplassen (alternativer oppgitt med avkrysningsfelt) 
- Avstand til skoggrense oppgis i meter som en negativ eller positiv verdi 

ettersom lokaliteten ligger henholdsvis under eller over tregrensa. Null blir 
angitt dersom lokaliteten ligger i skogbandet (overgangen mellom skog og 
snaufjell). 

- Høyde over havet oppgitt til nærmeste 20m registreres fra kart (M711-serien) 
eller ved hjelp av høydemåler (merk at høydemåleren på GPS-mottagere 
generelt er langt mer unøyaktige enn posisjonsbestemmelsen). 

- Hiets eksponering kan finnes ut fra kart eller ved hjelp at et 360o kompass ved 
hiplassen. Verdien på dette angis som nord (N), nordvest (NV), vest (V), 
sørvest (SV), sør (S), sørøst (SØ), øst (Ø) eller nordøst (NØ). Alternativt kan 
antall grader på et 360o kompass brukes (0o = nord). 

Øverst på første side finnes også et eget felt som heter Hi med 2 blanke felt. Dette 
feltet brukes til å oppgi hvilken hiplass (alternativ A, B, C osv.) innenfor lokaliteten 
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som er i bruk det aktuelle året. Dette gjelder for hilokaliteter der det finnes flere 
kjente hiplasser og disse er nummererte eller har unike hiplassnavn. 

Som en oppsummering av de feltregistreringer man har gjort gjennom sesongen skal 
resten av side 1 i skjemaet fylles ut (vedlegg 1). Viktig er opplysninger om foto- eller 
videodokumentasjon av observasjoner som er avgjørende for vurdering av yngling 
på lokaliteten. Kopier av slik dokumentasjon skal vedlegges skjemaet. 
Merknadsfeltet på denne sida skal også brukes flittig til å få frem viktige avgjørende 
opplysninger fra skjemaet og opplysninger som ikke kommer frem av skjemaet andre 
steder. Som et eksempel på det siste vil opplysninger om tilfeldige observasjoner av 
flere jerver i lag (mulig familiegruppe) i nærheten av en lokalitet være viktig. Merk at 
slike opplysninger også skal registreres på egne skjema (Rovviltobservasjons-
skjema) for registrering i Rovbasen slik at de blir tilgjengelig også på denne måten. 

Vedkommende registreringspersonell skal skrive under på skjemaet (under Ansvarlig 
for registreringen) før det sendes/overleveres videre. Hovedansvarlig på regionalt 
nivå, som nå mottar skjemaet, skal gå gjennom det og kontrollere påførte 
opplysninger og påse at nødvendige kartkopier og fotodokumentasjon er vedlagt 
skjemaet.  Etter at opplysningene fra den enkelte lokalitet er registrert i Rovbasen 
skal Rovbasenummer føres på skjemaet under Merknader på side 1. Regionalt 
ansvarlig skal så skrive under på skjemaet (under Ansvarlig myndighet) før det 
sendes til Rovdata. 

Vedlegg til skjema 
Kartkopier (1:50 000 kart i M711-serien, evt. kart med målestokk opp til 1:100 000 
med inntegnet rutenett) som er brukt i arbeidet med registreringer rundt en 
hilokalitet, for eksempel med sporløyper etter jerven samt oversikt over hvor man 
selv har vært innen området (egne sporløyper), er viktige opplysninger og skal 
vedlegges (se eksempel i vedlegg 5). Dette for å gi et mål på hvilke område som er 
undersøkt og hvilke som ikke er det. En slik kartkopi skal ha avmerket posisjoner til 
steder der viktige observasjoner er gjort i tilknytning til registreringsarbeidet på 
lokaliteten. Eksempelvis kan det være spor etter valper, observasjon av jerver og 
sporrekker i området. Opplysninger om spor, sporstørrelse og hvor disse er registrert 
i tilknytning til lokaliteten er opplysninger som også bør med på en slik kartkopi. En 
slik kartkopi skal følge med registreringsskjemaet når det sendes inn. I de områder 
der dekningsgraden blir ”logget” ved hjelp av GPS skal dette formidles videre til 
overvåkingsprogrammet i henhold til eget instruks (se www.rovdata.no) 

Fotodokumentasjon (eller video) skal legges ved. Disse bør merkes på en slik måte 
at de ikke kan forveksles med lignende dokumentasjon fra andre lokaliteter. 

Registrering av aktivitet i ”nye” områder 
I mange områder drives det en utstrakt letevirksomhet med tanke på å finne nye 
hilokaliteter. Denne aktiviteten blir kun fanget opp i de tilfellene der en ny hilokalitet 
blir funnet og et hiregistreringsskjema blir ført for denne lokaliteten. For å registrere 
og dokumentere aktiviteten i de tilfeller der det ikke blir funnet nye hilokaliteter skal 
det leveres egne ”Dagskjema” for registreringer gjort i disse områder. På lik linje med 
registrering gjort på kjente hilokaliteter skal en kartkopi/GPS-sporlogg med egen 
løype og sporregistreringer registrert i området vedlegges ”Dagskjemaet”. 
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Andre registreringer 
Fra og med sesongen 2008 skal det samles inn avføringsprøver fra jerv for hele 
landet. Se egen instruks for dette (www.rovdata.no). 
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Vedlegg 1 
Første side på registreringsskjema for ynglelokalitet hos jerv med eksempel på 
utfylling (tenkt hilokalitet). 

Rovbasenr. R000000
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Vedlegg 2 
Andre side på registreringsskjema. Eksempel på utfylling (tenkt hilokalitet). 
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Vedlegg 3 
Tredje side på registreringsskjema. Eksempel på utfylling (tenkt hilokalitet). 
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Vedlegg 4 
Siste side på registreringsskjema. Veiledningen. 
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Vedlegg 5 
Eksempel på kartkopi som skal vedlegges registreringsskjemaet. 
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Vedlegg 6 
Eksempel på skisse av hilokalitet i forbindelse med etterkontroll. 

 


