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Jerv – lisensfelling
Vedtak i rovviltnemnda 29. mai 2019:

Rovviltnemnda legger til grunn at bestandsmålet for jerv er oppfylt i region 7, og at myndigheten til å vedta kvote for 
lisensfelling av jerv i Nordland vinteren 2019/2020 derfor ligger hos nemnda.

Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om lisensfelling på jerv innenfor region 7 – Nordland i 2019/2020. Kvota settes til 
totalt 16 jerv, hvorav maksimalt 8 tisper. 

Nordland fylke deles inn i følgende fellingsområder: 
1. Lofoten/Vesterålen
2. Fastlandet nord for Rombaken (inngår i kvote for region 8)
3a. Ofoten sør for Rombaken – utenfor jervesonen
3b. Ofoten sør for Rombaken – innenfor jervesonen, ingen jakt
4a. Nord-Salten – utenfor jervesonen
4b. Nord-Salten – innenfor jervesonen, ingen jakt
5a. Indre Sør-Salten – utenfor jervesonen
5b. Indre Sør-Salten – innenfor jervesonen, ingen jakt
6a. Ytre Midtfylke – utenfor jervesonen
6b. Ytre Midtfylke – innenfor jervesonen, ingen jakt
7a. Rana øst – utenfor jervesonen
7b. Rana øst – innenfor jervesonen, ingen jakt
8a. Indre Sør-Helgeland – utenfor jervesonen
8b. Indre Sør-Helgeland – innenfor jervesonen, ingen jakt
9. Ytre Sør-Helgeland – utenfor jervesonen

Det åpnes for lisensfelling av halve kvota samlet for alle fellingsområder unntatt i de prioriterte jervesonene. Dersom denne 
første delen av kvota blir felt, kan Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda tildele dyr fra resterende kvote til de enkelte 
fellingsområdene ut fra hvor det er felt jerv, skadesituasjonen for sau og særlig for rein, bestandssituasjonen for jerv og 
føringer i forvaltningsplanen. 
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Jerv – lisensfelling

Dato Årsak Alder Kjønn Kommune
21.10.2019 Jakt - Rifle Voksen Hann Vefsn
09.12.2019 Jakt - Rifle Voksen Tispe Bodø 
10.12.2019 Jakt - Fellefangst Voksen Tispe Hamarøy 
16.12.2019 Jakt - Fellefangst Voksen Tispe Grane 
12.02.2020 Jakt - Rifle Voksen Hann Vefsn 
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Jerv – ekstraordinære uttak?
Felt jerv 
høst/vinter 
2019/2020

«Rovviltnemnda i region 7 Nordland viser til rovviltforlikets punkt 
2.2.4, 2.2.5 og 2.2.11 angående uttak av jerv, og anbefaler at 
Miljødirektoratet prioriterer ekstraordinære uttak i følgende 
områder, i prioritert rekkefølge:

1. Korgfjellet i Hemnes og Vefsn kommuner.
2. Vinterbeiter mot kysten i Saltfjellet reinbeitedistrikt, særlig 

områder hvor det også er sau på beite.
3. Vestlige deler av Frostisen reinbeitedistrikt hvor det også er sau 

på beite.
4. Vinterbeiter vest i Voengel Njaarke reinbeitedistrikt.

Videre bør direktoratet gjøre løpende vurderinger av behovet for 
uttak i andre områder der det oppstår større tapssituasjoner i 
reindrifta eller at det ligger an til ynglinger i viktige beiteområder 
for sau eller kalvingsland for rein.»
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Jerv – ekstraordinære uttak?

14. februar 2020:
«På denne bakgrunn vurderer Miljødirektoratet at det 
ikke er mulig for SNO å, innenfor gjeldende
lovverk, gjennomføre immobilisering av jerv i 
forbindelse med uttak iht. tidligere praksis. Dette vil
legge vesentlige begrensinger på gjennomføring av 
uttak av enkeltdyr av jerv etter 15. februar.
Uttak av valper fra hi vil fortsatt kunne gjennomføres 
da immobilisering av disse ikke er nødvendig
for gjennomføring av slikt uttak.»

10. mars 2020:
SNO har fått mulighet til å gjennomføre uttak av jerv. 
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«Miljødirektoratet har vurdert, med bakgrunn i 
dagens situasjon, at det er hensiktsmessig at 
fylkesmennene i regioner med tamreindrift gis en 
kvote for skadefelling også i perioden 16. februar 
til og med 31. mai til akutte skadesituasjoner på 
tamrein forårsaket av gaupe. Kvote for betinget 
skadefelling gjelder også i de tilfeller det oppstår 
akutte gaupeskader på sau.»

Gaupe – skadefelling
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