
Referat fra ekstraordinært møte i rovviltnemnda for region 8 den 26.1.2021 
 
Arbeidstid: 1 time møte og 1 time forberedelse for medlemmer og varamedlemmer som deltok 

 

 

Tema: Rovviltnemnda er uten reel makt og myndighet, hva gjør vi nå? 
 

 

Rovviltnemnda Andre 

John Karlsen, leder 
Karen Anette Anti, nestleder 
Fred Johnsen, medlem 
Trine Noodt, medlem 
Aslak Mathis Eira, medlem 
Cristine B. Killie, vara 
Jon Nikolaisen, vara 

Torbjørn Lange, KLD 
Tiril Charlotte Sandbekk, KLD 
Maline Salicath Gordner, KLD 
Knut Morten Vangen, Miljødirektoratet 
Siv Grethe Aarnes, Miljødirektoratet 
Elisabeth Vik Aspaker, SFTF 
Stian Lindgård, SFTF 
Lisa Bjørnsdatter Helgason, SFTF 
Iris Rita Hallen, SFTF 
Rasmus Kristoffer Høyning, SFTF 
Marthe Johansen Holmøy, SFTF 
Andreas Vikan Røsæg, SFTF 

 
 

Rovviltnemndas leder åpner møtet og innleder 

 
Rovviltnemnda uenig i tolkning av regelverk og forskrift 

Klima- og miljødepartementet har omgjort rovviltnemnda sin justering av kvote for jerv. Det er stor 

aktivitet av jerv på åtene i A-området, nært opp mot B-områdene, og det skjer spesielt i Målselv 

kommune. Med å flytte tre jerv fra B til A området er det mulig å fortsette lisensjakta i begge 

områdene. 

Rein bruker både A- og B-områder. Rovviltnemnda har ikke endret kvoten på 15 jerv i Troms og 

samarbeidsområdet med Nordland. Rovviltnemnda vil slippe ekstraordinære uttak. Rovviltnemnda 

har ikke gjort nytt vedtak om å endre jervekvoten. Det er ikke felt jerv på lisensfelling i Finnmark 

denne lisensfellingsperioden, det er viktig å ta ut jerv når en kan. Rovviltnemnda viser til 

riksrevisjonens rapport som sa at den differensierte forvaltninga ikke fungerer tilfredsstillende for 

reindrifta. Rovviltnemnda peker på at noen av disse problemene kunne vært minimalisert om 

forvaltningsplanen var blitt rullert, og at den ville blitt rullert om Statsforvalteren prioriterte 

ressurser til sekretariatsarbeidet i henhold til tildeling.  

 

 

Statsforvalteren redegjør for sin oppfølging av saken 

På møtet den 1. juli 2020 vedtok rovviltnemnda kvote for lisensfelling av jerv i region 8. 

Lisensfellingsperioden er 10. september til 15. februar. For Troms og samarbeidsområdet med 

Nordland ble kvoten satt til 15 jerv, hvorav inntil ni tisper. Av kvoten kunne inntil åtte felles i A-

området, hvorav inntil fem tisper.  

 



Den 2. januar ble kvoten i A-området fylt. Da var det skutt sju hannjerv og en tispe i A-området. Den 

6. januar ble det skutt en tispe i B-området i Troms. Disse ni jervene felt ved lisensfelling er den 

eneste kjente avgangen av jerv i region 8 siden rovviltnemndas vedtak den 1. juli 2020.  

 

Etter at kvoten var fylt i A-området fikk Statsforvalteren noen henvendelser fra jegere som hadde åte 

i A-området, og fortsatt aktivitet av jerv ved disse. Jegerne lurte på om det var mulig at det igjen ville 

åpnes for lisensfelling i A-området. Den 14. januar fikk sekretariatet videresendt en slik e-

posthenvendelse fra leder av rovviltnemnda. Like etter pratet leder og sekretariat på telefon og 

avtalte at neste rovviltnemndsmøte skulle gjennomføres 21. januar. Det var flere saker som hastet å 

avklare. Samme dag sendte sekretariatet ut foreløpig sakliste, og forberedte nemnda på at 

saksfremleggene ville komme tett opp til møtet.  

 

Tirsdag 19. januar sendte sekretariatet utkast til saksfremstillinger per e-post til leder av nemnda. 

Her skrev sekretariatet blant annet at det var fint om leder så gjennom og ringte om det var noe. 

Leder svarte per e-post at de viktigste sakene var med. Alt ok. Samme dag ble sakliste og 

saksfremstillinger for møtet, og orienteringssaker sendt i Teams-innkalling til møtet 21. januar.  

 

Da saksfremstillingene ble sendt ut, var sekretariatet sikker på at en eventuell omfordeling av kvote 

fra B-området til A-området var et enkeltvedtak, men at det ikke forelå vesentlig grunn til å fatte nytt 

vedtak om kvote, og at nemnda da ikke hadde adgang til det. 

 

Sekretariatet var ikke forberedt på at rovviltnemnda ville gå mot innstillingen.  

 

Etter møtet så sekretariatet det som sin plikt å kontakte KLD for videre avklaring. Det gjorde vi kort 

tid etter møtet, vi orienterte om vedtaket som var fattet. Vi ba om en avklaring av om nemnda hadde 

adgang til å fatte vedtaket, og om det var et enkeltvedtak. I påvente av videre avklaring så 

oppdaterte Statsforvalteren telefonsvareren i henhold til rovviltnemndas vedtak.  

 

Klokken 20.26 den 22.januar sendte vi ut godkjent protokoll fra rovviltnemndsmøtet. Klokken 20.33 

mottok sekretariatet brev fra KLD om utsatt iverksetting av rovviltnemndas vedtak. Statsforvalteren 

oppdaterte telefonsvareren for lisensfelling i henhold til brevet. I løpet av kvelden  ettersendte 

sekretariatet brevet om utsatt iverksetting til de som hadde fått tilsendt protokollen.  

 

Samme kveld hadde sekretariatet dialog med leder av rovviltnemnda, og innkalte i første omgang  

faste medlemmer av rovviltnemnda til møtet i dag. Etter videre dialog mellom statsforvalteren og 

leder av nemda ble det klart at også varamedlemmer og de andre som her er representert skulle 

delta.   

 

Nå er hele rovviltforvaltninga samla på det her møtet, sekretariatet har tro på at vi skal få saken på 

rett spor, at de nødvendige vurderingene blir gjort, og at vi finner passende verktøy for best mulig å 

ivareta den todelte målsetninga om både beitedyr og rovvilt, med lavest mulige tap av rein og sau.   

 

 

 

 

 



Statsforvalteren/Miljødirektoratet/SNO redegjør for status for bestanden da første vedtak ble 

fattet og ev. endringer i bestanden siden da 

 

Statsforvalteren redegjør: 

Når rovviltnemnda fattet vedtak i saken den 1. juli 2020 var status på ynglinger av jerv i region 8 ni 

ynglinger i Troms og ni ynglinger i Finnmark, totalt 18 ynglinger. Når Klima- og miljødepartementet 

den 25. september 2020 avgjorde klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv, var status elleve 

ynglinger i Troms og åtte ynglinger i Finnmark, totalt 19 ynglinger. I Rovdatas rapport av oktober 

2020, Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2020 er det dokumentert/antatt elleve ynglinger i Troms 

og sju ynglinger i Finnmark, totalt 18 ynglinger.  

 

 

KLD redegjør for sin oppfølging av saken 

Klima- og miljødepartementet mottok en henvendelse fra rovviltnemndas sekretariat, hvor det ble 

bedt om avklaring av om nemnda i dette tilfellet hadde adgang til å fatte vedtak om endring i 

fordelingen av kvoten for lisensfelling av jerv, og om dette skal anses som nytt enkeltvedtak.  

 

KLD viste til instruks av 24.6.2015, om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt, og til presiseringer til denne 

i instruks av 27. mars 2019. Det er viktig for hensynet til reell og aktuell klagesaksbehandling at 

denne er ferdig før jakt- eller lisensfellingsperioden tar til. Under visse forutsetninger kan det fattes 

vedtak underveis i jakt- eller fellingsperioden. KLD har presisert at i tvilstilfeller skal nemndene ha 

dialog med klageinstans i spørsmålet om de har anledning til å fatte nytt vedtak. I instruksen av 27. 

mars 2019 er det understreket at klageinstansen også av eget tiltak vil vurdere å utsette iverksetting 

av eventuelle nye vedtak truffet av nemndene underveis i jakt- eller fellingsperioden. Det er det KLD 

nå har gjort, slik at KLD får mulighet til å se nærmere på spørsmålene fra sekretariatet. 

 

KLD understreket at dersom konklusjonen skulle bli at nemnda ikke hadde adgang til å omfordele 

kvote til A-området, er det ikke dermed sagt at det ikke skal tas ut flere jerv i området. Parallelt med 

endelig avklaring av spørsmålene fra sekretariatet, vil KLD be Miljødirektoratet vurdere om det faglig 

sett er grunnlag for å utvide kvota for lisensfelling i A-området i Troms. Dersom rovviltnemnda ikke 

har adgang til å åpne for lisensfelling i A-området, så kan Miljødirektoratet likevel åpne, så lenge det 

er faglig og juridisk grunnlag for det. Avklaring ventes i løpet av få dager.  

 

 

Andre avklaringer under møtet 

Statsforvalteren sier at arbeidet med rullering av forvaltningsplan for rovvilt skal prioriteres, og at 

dette arbeidet vil starte opp snart.  

 

Rovviltnemndas møter er åpne møter. Rovviltnemnda vil spesielt invitere embetsledelsen til å delta 

på disse møtene, KLD og Miljødirektoratet er selvfølgelig også invitert på lik linje med alle andre som 

har interesse av å delta.   

 


