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Statsforvalteren Innl.:       

 

 

Kari Anita Furunes, Stein Tronsmoen og Aud Hove 

Inga Stamnes, Simon Heier, Eva Alstad og Lina Nøstvold  

Andreas Granli og Marianne Aas Halse  

Silje Bøe, Benedicte Broderstad, Therese Ruud og Sidsel Røhnebæk 

  

  

Status lisensfelling av jerv etter lisensfellingsperioden og samarbeid framover. 

 
Hovedtema for møtet var oppfølging av møte 9. februar - om status felling av jerv, veterinæravtale 

for immobilisering av jerv og samarbeid framover.  

 

Status lisensfelling jerv 

Aud Hove orienterte om status lisensfelling i region 3. Ingen endring siden forrige møte 9. februar. I 

region 3 er det felt 12 jerv av en kvote på 15. Hele kvoten gitt i jerveprioritert område er felt. 

 

Stein Tronsmoen orienterte fra region 5. 23 jerv, 11 tisper og 12 hanner, er felt av en kvote på 35. 

Siden forrige møte 9. februar har SNO felt en hanjerv i Elgåområdet. Bortsett fra uttaket 11. februar, 

er alle jerv i region 5 felt før jul under jakt, og med hund. I region 3 er de aller fleste jerv felt etter jul, 

og en stor del ved bruk av bås og åte. 

 

Kari Anita Furunes orienterte fra region 6. Ingen endring fra møtet 9. februar. Totalt er det i region 6 

felt 21 jerv av en totalkvote på 32.  

 

Veterinæravtale 

Kari Anita Furunes orienterte om at det nå er inngått avtale som gir  SNO en særskilt tillatelse til å 

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

til og med 30. juni.  

 

Videre samarbeid 

Kari Anita Furunes ønsker at nemndslederene ber om et møte med KLD, og vil sende et brev hvor de 

ber om at ekstraordinære uttak prioriteres for å unngå hiuttak. Region 5 er opptatt av at ulvesona 

også blir et område uten uttak av jerv. Dette gjelder også i enkelte vernesoner og masjonalparker. 

 

24. mai er det møte mellom alle nemnder og KLD og LMD, og dagen bør brukes til treff mellom 

nemnd 3, 5 og 6. Videre ønsker nemndlederen å møte rett etter påske, gjerne i Oppdal. 


