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Tildeling av jerv fra tilleggskvoten for lisensfelling av jerv til område 
med mål om yngling i Møre og Romsdal 
 

Det vises til søknad sendt på e-post datert 17. oktober 2016 der det bes om at rovviltnemnda 

tildeler en jerv til område med mål om yngling i Møre og Romsdal. Søknaden ble behandlet 

av rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge under møte i Molde den 25. oktober 2016.  

 

Rovviltnemnda fattet vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2016/17 under sitt møte i 

Stjørdal torsdag den 26. mai 2016. I utgangspunktet ble kvoten for lisensfelling av jerv i 

område med mål om yngling i Møre og Romsdal satt i 0 jerver, men med mulighet for å 

tildele fra tilleggskvoten i forkant av at lisensfellingsperioden startet hvis oppdatert 

bestandssituasjon tilsa dette. Imidlertid ble denne muligheten innsnevret i forbindelse med 

Klima- og miljødepartementets (KLD) klagebehandling.  

 

I forbindelse med klagebehandlingen påpekte KLD at det ikke kan tildeles jerv fra 

tilleggskvoten til områder med mål om yngling uten at det fylkesvise bestandsmålet er 

oppnådd innenfor yngleområdet i det aktuelle fylket. I KLDs avgjørelse av klagen på kvote 

for lisensfelling av jerv 2016/17, i brev datert 26. juli 2016, står det følgende om bruken av 

reservekvoten; Reservekvoten kan bare brukes i områder med mål om yngling dersom endelig 

bestandsstatus fra Rovdata (1. oktober) viser at man er på eller over målet i det prioriterte 

yngleområdet i det enkelte fylke innenfor region 6 slik det fremgår av forvaltningsplanen. 

 

Rapport fra Rovdata (NINA-Rapport 1291), som ble publisert tirsdag den 25. oktober d.å., 

viser at det fylkesvise bestandsmålet for Møre og Romsdal er oppnådd innenfor prioritert 

yngleområde for jerv, noe som åpner opp for at det kan tildeles jerv fra tilleggskvoten til 

område med mål om yngling i Møre og Romsdal. Dette ble bekreftet av KLD i e-post datert 7. 

oktober 2016. Med bakgrunn i dette ble søknaden fra Ulvådalen Sausankelag behandlet av 

rovviltnemnda under møte i Molde tirsdag den 25. oktober d.å., og følgende vedtak ble fattet: 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

 Det har i beitesesongen 2016 vært store tap av sau til jerv innenfor jervesonen i Møre 

og Romsdal. Oppdatert bestandsstatus fra Rovdata viser at ynglemålet for jerv i Møre 

og Romsdal er nådd, hvorav tre av fire ynglinger er innenfor jervesonen, jfr. NINA 

rapport 1291 Yngleregistreringer av jerv i Norge 2016. Rovviltnemnda har vurdert 

søknaden fra Ulvådalen sausankelag, og tildeler 1 (en) jerv fra tilleggskvoten til 

område med mål om yngling i Møre og Romsdal for lisensfellingen 2016/2017. 
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Rovviltnemnda anser tildelingen av tilleggsdyr til å være i tråd med eget vedtak fattet den 26. 

mai 2016 og Klima- og miljødepartementets vedtak datert 26. juli 2016; Klage over vedtak 

om kvote for lisensfelling av jerv 2016-2017 i region 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Gunnar Alstad 
Leder 

 

 

Inge Hafstad  
Sekretær 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrifter 
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