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Samordningsmøte med ledere av rovviltnemndene i 

region 3, 5 og 6 
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Møtet innkalt av:  Therese Ruud Referent: Sidsel Røhnebæk 

Møtedato:  9. februar 2022 Møtetid:  08.30 - 09.15 

Møtested: Digitalt/teams Møteleder:  Aud Hove 

    

Rovviltnemndsledere:  

Statsforvalteren Tr.lag: 

Statsforvalteren MR: 

Statsforvalteren Innl.:       

 

 

Kari Anita Furunes, Stein Tronsmoen og Aud Hove 

Inga Stamnes, Simon Heier, Inge Hofstad, Eva Alstad og Stine Krogfjord  

Andreas Granli og Marianne Aas Halse  

Thomas Olstad, Silje Bøe, Benedicte Broderstad, Therese Ruud og Sidsel 

Røhnebæk 

  

  

Status lisensfelling av jerv mot slutten av lisensfellingsperioden, samt status for 

tidlige og ekstraordinære uttak. 

 
Hovedtema for møtet var oversikt over lisensfelling i region 3, 5 og 6, erfaringsutveksling om 

ekstraordinære vedtak fra Miljødirektoratet, status veterinæravtale for immobilisering av jerv og 

samarbeid framover. 

 

Status lisensfelling av jerv 

Kari Anita Furunes og Inga Stamnes orienterte om lisensfelling av jerv i region 6.  

 

Trøndelag har en total lisensfellingskvote på 24 jerv og Møre og Romsdal en kvote på 8 jerv. I 

Trøndelag har det vært uttak av 18 jerv. 9 jerv/7 tisper er tatt ut innenfor forvaltningsområde for jerv 

og 9 jerv/5 tisper er tatt ut i beiteprioriterte områder. I Møre og Romsdal er det felt 3 jerv/1 tispe i 

forvaltningsområdet og ingen jerv i beiteprioritert område.  

 

Gjenstående kvote i region 6 er 11 jerv. Fordelt slik: 4 jerv i beiteprioritert område i Trøndelag, 2 jerv i 

forvaltningsområdet i Trøndelag og 5 jerv i beiteprioritert område i Møre og Romsdal. 

 

Stein Tronsmoen og Silje Bøe orienterte om lisensfelling av jerv i region 5. Lisensfellingskvoten er 35 

og 22/11 tisper jerv erfelt per dato. 

 

Aud Hove og Therese Ruud oreinterte om lisensfelling av jerv i region 3. Lisensfellingskvoten er 15 

jerv og 12 dyr er felt, inkludert 2 hvalper på skadefelling i august. I region 3 var lisensfellingskvoten 

innenfor forvaltningsområdet 8 jerv/8 tisper og i beiteprioritert sone 7 jerv. Rovviltnemnda vedtok 

31. januar å oppheve sonegrensa slik at det nå gjenstår 3 jerv på kvota for hele region 3. I region 3 

har det i flere år vært et eget prosjekt for mer effektiv lisensfelling, og det har vært stor deltakelse og 

tidsbruk vinteren 21/22. 3 jerv er felt ved bruk av hund, 3 ved bruk av åte og 3 ved bruk av jervebås.  

 

Vedtak om ekstraordinære uttak av jerv vinter 21/22. 

Miljødirektoratet fattet høsten 2021 vedtak om ekstraordinære uttak av jerv i Trollheimen og deler 

av nordlige Trøndelag vest for E6. Ingen jerv er tatt ut av SNO i disse områdene grunnet dårlig vær 

og føreforhold. For region 5 fattet Miljødirektoratet vedtak om uttak i Femundsmarka og uttak i Stor-
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Elvdal. Vedtaket som gjelder Stor-Elvdal er i samarbeid med region 3 og gjelder områder i 

Rondane/Vuludalen. Ingen jerv er tatt ut. Når det gjelder region 3 ble det også fattet vedtak om uttak 

av 2 jerv i Reinheimen. Ei jervetispe ble av SNO tatt ut 31. januar. Vedtaket ble opphevet da kvota er 

fylt innenfor jerveprioritert område i region 3. 

 

Veterinæravtale 

Det ble i februar 2020 kjent at Miljødirektoratet manglet avtale med ansvarlig veterinær for 

immobilisering. Rovviltnemnda i region 6 sendte da brev om saken. Videre hadde Miljødirektoratet 

en anskaffelsesprosess gående høsten/vinteren 20/21 som ikke har gitt resultat. Region 6 er kjent 

med at det gjennom 2021 har vært en kontinuerlig dialog mellom Mdir/SNO og aktuelle 

departement og myndigheter. Region 6 har sendt flere brev og henvendelser om saken.  

 

Den 17. januar 2022 fikk nemnda svar av Miljødirektoratet v/ Statens naturoppsyn hvor det opplyses 

at det enda ikke foreligger noen avtale, og at saken nå ligger til Landbruks- og matdepartementet. 

Vedlagt var brev av 16. desember fra Miljødirektoratet til LMD: 

 

Fra brev: Miljødirektoratet v/ SNO har anmodet LMD om at SNO skal gis en særskilt tillatelse til å selv 

kunne utføre immobilisering av jerv i forbindelse med ekstraordinære uttak i tidsrommet 16. februar 

til og med 30. juni, ved å gjøre unntak fra dyrehelsepersonelloven § 18 første ledd nr 3. Det er 

ønskelig at en slik tillatelse gjøres flerårig, fra 2022. For å ivareta forutsigbarhet til eventuelle 

leverandører på veterinærfaglig bistand, men også for å kunne opprettholde en prioritert 

virksomhet i påvente av en mer permanent løsning. 

 

Nytt felles brev om dette sendes umiddelbart og region 6 tar ansvar for det. 

 

Videre samarbeid

Samarbeid og informasjonsutveksling mellom region 3,5 og 6 er viktig. Aud Hove ønsker at 

nemndene framover ser på organisering og tidsbruk av kommunale skadefellingslag og varianter av 

interkommunalt samarbeid. Det er for endel skadefellingslag stor slitasje, særlig der det over tid ikke 

blir resultat. Dette må være tema for neste møte. Region 3 vil invitere til et fysisk møte. Men vil ha et 

kort møte for å oppsummere årets lisensfelling av jerv kort etter 15. februar. 

 

Avtale om nytt digitalt møte mandag 28. februar kl. 08.30. 
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Kart over felt jerv i region 6/Trøndelag og Møre og Romsdal 21/22 

 
Blått kryss =ordinær lisensfelling 

svart sirkel = felt på skadefelling av kommunale lag 

oransje sirkel = hiuttak SNO mai 2021 
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Kart over felt jerv i region 3/Oppland og region 5/Hedmark 21/22 

 


