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Protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 04.09- 08.09.20 

 
Tid: 04. – 08. september 2020.  

Sted: E-postmøte. 

Deltagere i møte: 

 

Faste medlemmer rovviltnemnda:  

Kari Anita Furunes (leder), Mattias Jåma (nestleder), Kristin Sørheim, Per Olav Hopsø, Maja Britt 

Renander, Pål Sæther Eiden. 

 

 

 

28/20: Omfordeling av kvote for lisensfelling av jerv 2020 – 2021. 
Rovviltnemnda i region 6 fattet 26. mai 2020 vedtak om lisensfellingskvote for jerv for 2020- 

2021. Vedtaket ble påklaget av Naturvernforbundet 18. juni 2020. Rovviltnemnda behandlet 

klagen i e-postmøte i perioden 7. til 9. juli 2020. Nemnda opprettholdt sitt opprinnelige 

vedtak, og oversendte saken til Klima- og miljødepartementet 10. juli 2020 for endelig 

avgjørelse. Miljødirektoratet ga sin faglige tilrådning i saken 13. august 2020. I brev datert av 3. 

september 2020 er KLD sin endelige avgjørelse i saken. Rovviltnemndas omfordeling av jervkvoten er 

ikke et enkeltvedtak som kan påklages, men en effektuering av Klima- og miljødepartementets 

avgjørelse av klagebehandlingen.  

 

Klima- og miljødepartementet skriver blant annet følgende i sin klageavgjørelse av 3. september 2020: 

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemnda i region 6 sitt vedtak om lisensfelling av 

jerv med den endring at det ikke tildeles kvote i forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal. 

Kvoten på to dyr som var tildelt dette forvaltningsområdet kan rovviltnemnda fordele til beiteprioritert 

område i hele forvaltningsregionen. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at det årlig er tap 

av sau og tamrein til jerv i regionen. Antallet ynglinger har økt de senere årene og ligger over 

bestandsmålet. Departementet finner at et uttak av 32 jerv ikke truer bestandens overlevelse og at det 

ikke er andre tilfredsstillende løsninger enn å åpne for lisensfelling av jerv i de aktuelle områdene. 

Klagen er dermed tatt delvis til følge. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

De to jervene som var tildelt forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal, omfordeles til 

beiteprioritert område i Møre og Romsdal. Total startkvote i delområde 2 blir 7 jerver. 

 

Behandling i møte: 

• Kristin Marie Sørheim i e-post datert 4. september 2020 - støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Mattias Jåma i e-post datert 8. september 2020 – støttet sekretariatets forslag til vedtak 

• Per Olav Hopsø i e-post datert 8. september 2020 – støttet sekretariatets forslag til vedtak  

• Pål Sæther Eiden i e-post datert 8.september 2020 – støttet sekretariatets forslag til vedtak 

• Kari Anita Furunes i e-post datert 8. september 2020 – støttet sekretariatets forslag til vedtak 

• Maja-Britt Renander i e-post datert 8. september 2020 – støttet sekretariatets forslag til vedtak 
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Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

De to jervene som var tildelt forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal, omfordeles til 

beiteprioritert område i Møre og Romsdal. Total startkvote i delområde 2 blir 7 jerver. 


