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Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2020-2021 
 
Dersom vilkårene i § 7 i Forskrift om forvaltning av rovvilt er oppfylt, kan en rovviltnemnd fatte 

vedtak om kvote for skademotivert lisensfelling og/eller kvotejakt for å begrense veksten og/eller 

utbredelsen av en bestand av gaupe, jerv, bjørn og ulv. Lisensfellingsperioden for jerv er fra 10. 

september til og med 15. februar. 

 

Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt fastsatt av Klima- og miljødepartementet den 16. 

desember 2013 med presiseringer i brev datert 24. juni 2015 sier at vedtak om kvote for lisensfelling 

av bl.a. jerv skal fastsettes minimum tre måneder før lisensfellingen starter, slik at eventuell 

klagebehandling skal være ferdig før lisensfellingsperioden starter den 10. september. Eventuelle 

klager skal være ferdigbehandlet av førsteinstans (rovviltnemnda) og oversendt departementet senest 

tre uker før starten på lisensfellingen. Med bakgrunn i instruks om tidsfrister betyr dette at et vedtak 

om eventuell lisenskvote for jerv må fattes senest 10. juni. 

 

Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv når bestanden av 

den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen, jf. forskriftens § 4. 

Nemndens myndighet for jerv baseres på gjennomsnittet av påviste ynglinger (dokumenterte og 

antatte) de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Den nyeste foreliggende 

bestandsrapporten for jerv, er NINA Rapport 1722-2019 og Endra status for tal på yngling av jerv i 

Noreg i 2019 Der det fremgår at det for årene 2017, 2018 og 2019 er påvist henholdsvis 7, 17 og 18 

ynglinger av jerv i region 6. Noe som gir et 3-års gjennomsnitt på 14,0 ynglinger.  

 

Med bakgrunn i ovenstående har Rovviltnemnda i region 6 pr. dags dato myndighet til å fatte 

vedtak om kvote og fellingsområder for lisensfelling av jerv med hjemmel i rovviltforskriftens § 

10, jf. rovviltforskriftens § 7 første ledd. 

 

Behandling i møte  

I forbindelse med gjennomgangen av saksframlegget opplyste sekretariatet om at ynglingen som det i 

saksframlegget er vist til at ligger i Midtre Gauldal kommune, i realiteten ligger innenfor Holtålen 

kommune. I tillegg opplyste sekretariatet om det er nå er registrert 14 ynglinger i regionen. Det er 

kommet til en yngling i Røyrvik kommune, etter at saksframlegget ble sendt ut den 19.mai 2020. 

 

Vedtaket ble fattet av rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge i sak 19/20 Kvote for lisensfelling av jerv 

2020/2021 under skypemøte tirsdag den 26. mai 2020. Når det gjelder vurderinger opp mot 

naturmangfoldlovens § 5 og §§ 8 – 12 og sekretariatets opprinnelige forslag henvises det til vedlagt 

saksfremlegg fra sekretariatet. 

 

Rovviltnemnda er bekymret for at jervebestanden i regionen ligger lang over regionens bestandsmål, 

med 18 registrerte ynglinger i 2019 og 14 registrerte ynglinger så langt i 2020. Rovviltforliket av 2011 

peker på lisensfelling som hovedvirkemiddelet i bestandsreguleringen av jerv (punkt 2.2.10). Det må 
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derfor settes kvoter som, hvis de fylles opp, medfører at jervebestanden reduseres ned til regionens 

bestandsmål. Av den grunn øker rovviltnemnda totalkvoten til 32 jerver, og endre startkvote til 26 

jerver hvorav 13 kan være tisper. De to ekstra dyrene tildeles til prioriterte beiteområder i Møre og 

Romsdal og Trøndelag (delområde 3B). Dette på bakgrunn av at antallet registrerte ynglinger de siste 

årene har vært godt over bestandsmålet, og dokumenterte skader på tamrein og sau forvoldt av jerv. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. rovviltforskriftens § 10, 

jf. §§ 1, 3 og 7, fatter rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende vedtak om lisensfelling av jerv 

innenfor region 6 i 2020/2021: 

• Kvoten settes til totalt 32 jerver som deles opp i en startkvote og en reservekvote: 

o Startkvote på 26 jerver hvorav 13 kan være tisper 

o Reservekvote på 6 jerver hvorav 3 kan være tisper 

• Det kan maksimalt felles 7 tisper innenfor forvaltningsområdet for jerv slik det er definert i 

forvaltningsplan vedtatt 22. mars 2018.  

• Restkvote skal tas ut av miljøforvaltningen så langt det lar seg gjøre i henhold til 

rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5.   

 

Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtaket. Lisensfellingen iverksettes for å 

forhindre fremtidige skader på bufe. Lisensfellingsperioden er fra og med 10. september 2020 til og 

med 15. februar 2021. Fordelingen av startkvoten på 26 jerver mellom lisensfellingsområdene er som 

følger: 

1. Forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal: 

o Kvote på 2 jerv. 

2. Prioriterte beiteområder i Møre og Romsdal: 

o Kvote på 5 jerver  

3. Prioriterte beiteområder i Trøndelag:                   

o Kvote på 11 jerver  

o I perioden fra 10. september 2020 til og med 15. januar 2021 deles området inn i to 

delområder, med følgende fordeling av kvoten: 

3A: områdene nord for Trondheimsfjorden og vest for E6 – 4 jerver 

3B: områdene sør for Trondheimsfjorden og E14 – 7 jerver 

o Fra og med 16. januar 2020 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og 

eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele området. 

 

4. Forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag: 

o Kvote på 8 jerver  

o I perioden fra 10. september 2020 til og med 15. januar 2021 deles området inn i to 

delområder, med følgende fordeling av kvoten: 

4A: Områdene nord for E14 – 5 jerver 

4B: Områdene sør for E14 – 3 jerver 

o  Fra og med 16. januar 2020 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og 

eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele forvaltningsområdet for jerv i 

Trøndelag. 

 

Det kan tildeles fra reservekvoten hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder innenfor forvaltningsområdene for jerv i 

region 6 må det fylkesvise bestandsmålet være oppfylt innenfor forvaltningsområdet (3 

ynglinger i Møre og Romsdal og 7 ynglinger i Trøndelag). 

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder både utenfor og innenfor 

forvaltningsområdene for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata (publiseres 

ca. 1. oktober 2020) om yngleregistreringer av jerv i 2020 legges til grunn sammen med 

oppdatert informasjon om skader forvoldt av jerv på bufe og tamrein beitesesongen 2020. 

o Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oppfylt. 
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o Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv 

beitesesongen 2020. 

 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at rovviltnemnda legger ved 

et program for ekstraordinære uttak av jerv samtidig som at kvote blir vedtatt ber Rovviltnemnda om 

at Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5 prioriterer ekstraordinære uttak i 

følgende områder vinteren 2020/2021.  

• Trøndelag:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. 

o Innenfor forvaltningsområdet – områdene nord for E14 og sør for Fv 74 

• Møre og Romsdal:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. 

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2020 vil nemnda komme tilbake 

med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av lisensfellingsperioden 2020/2021. 

 

 

Klagerett  

I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til 

Klima- og miljødepartementet, og sendes Rovviltnemnda i region 6, v/Fylkesmannen i Trøndelag, 

Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet. 

 

 

Med hilsen 

 

Kari Anita Furunes      Inga Stamnes 
leder        sekretær 

 

         

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrifter 

 

 

 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Postboks 2500 6404 MOLDE 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 

 

 

 


