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Utsatt iverksetting av rovviltnemndas vedtak 21. januar 2021 om endring 
i kvoten for lisensfelling av jerv 

 

Vi viser til vedtak fattet av rovviltnemnda i region 8 den 21. januar 2021, om endring i 

fordelingen av kvoten for lisensfelling av jerv. Endringen innebærer at tre dyr i kvoten for 

Troms, hvorav inntil to tisper, overføres fra B-området (beiteprioritert område) til A-området 

(jerveprioritert område). Departementet har mottatt en henvendelse fra rovviltnemndas 

sekretariat, hvor det bes om avklaring av nemndas adgang til å fatte dette vedtaket og om 

dette skal anses som nytt enkeltvedtak. 

 

Departementet ønsker å gjøre en nærmere vurdering av spørsmålene. Departementet har 

tidligere, i brev til rovviltnemndene av 27. mars 2019, presisert at nemndene i tvilstilfeller skal 

ha dialog med klageinstans om hvorvidt de har anledning til å fatte nytt vedtak. Det ble videre 

understreket at klageinstansen også av eget tiltak vil vurdere å utsette iverksettingen av 

eventuelle nye vedtak truffet av nemndene underveis i jakt- eller fellingsperioden. Utsatt 

iverksetting vil ivareta hensynet til en reell og aktuell klagebehandling for det tilfellet at 

rovviltnemndas endring i fordelingen av kvoten er et nytt enkeltvedtak.  

 

I lys av dette beslutter departementet å utsette iverksettingen av rovviltnemnda i region 8 sitt 

vedtak av 21. januar 2021, om overføring av kvote for lisensfelling av jerv fra B-området til A-

området i Troms, til departementet har vurdert saken nærmere, jf. forvaltningsloven § 42. 
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