
Protokoll – rovviltnemnda for region 8 – høringsuttalelse på forslag til 

forskriftsendring for midlertidig videreføring av forsøksordning for 

mer effektiv felling av jerv 
 

 

 
Behandlet, av rovviltnemnda i region 8, per e-post 19.9–24.9.2018 

Arbeidstid: 1 time. Legges til på møtetiden i neste ordinære møte 

 

 

 

Sak 

30/18 Godkjenning av behandlingsform og sakliste 

31/18 Høringsuttalelse på forslag til forskriftsendring – midlertidig videreføring av 

forsøksordning for mer effektiv felling av jerv 

 

30/18 Godkjenning av behandlingsform og sakliste 

 

Saksfremstilling 
Sakliste og saksfremstilling ble sendt som e-post til nemndas medlemmer og varamedlemmer 

19.9.2018. Nemndas medlemmer ble også varslet om dette med tekstmelding på telefon den 

19.9.2018. De to som ikke hadde svart ble purret med tekstmelding 24.9. Samme dato 

oppsummerte sekretariatet nemndas tilbakemeldinger per dato, hvor det ikke var mottatt svar 

fra Aslak Mathis Eira. Sekretariatet ba leder avgjøre videre prosess mot nemndas vedtak i 

saken. Leder svarte medlemmer og varaer: 

 

  Vi er vel alle enige om videreføring av forsøksordning, og at det deretter gjøres 

permanent. Det blir vårt hovedbudskap, og i tråd med «Dyr i drift» sitt høringssvar.   

 

Fire av fem faste medlemmer har godkjent at sekretariatets saksfremstilling behandles per e-

post, og de har godkjent saklisten. Vara er ikke tilkalt. 

 

 

 

 

 

 

 

– Vedtak – 

Vedtatt som innstilt 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda i region 8 godkjenner at sekretariatets saksfremstilling behandles per e-

post. Saklisten godkjennes. 

 



31/18 Høringsuttalelse på forslag til forskriftsendring – midlertidig videreføring 

av forsøksordning for mer effektiv felling av jerv 

 

 Saksfremstilling 
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift 22. mars 

2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det foreslås at bestemmelsene i §§ 29a og 

34 om adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og adgang til å benytte elektronisk 

overvåking av fangstbås for jerv, midlertidig gjeninnføres. Viser til nyhet og høringsbrev 

datert 17.9.2018 på www.regjeringen.no under Forsida/Dokument/Høyringar. 

 
Forslag til høringssvar: 

Rovviltnemnda mener det er viktig med en videreføring av forsøksordningen for mer effektiv 

felling av jerv. Dette i lys av rovviltforliket av 2011 punkt 2.2.10, om at lisensfelling skal bli 

hovedvirkemidlet i bestandsregulering av jerv. 

 

Rovviltnemnda i region 8 viser til brev til Klima- og miljødepartementet, fra partene som har 

deltatt i prøveordningen med bruk av nye virkemidler ved lisensfelling av jerv; erfaringer 

med bruk av nye virkemidler ved lisensfelling av jerv – anmodning om videreføring av 

prøveordningen, datert 6. juni 2018. Rovviltnemnda støtter brevet.  

 

 

– Vedtak – 

Høringssvaret fra nemnda gis tittelen «Rovviltnemnda for region 8 ønsker videreføring av 

forsøksordning for mer effektiv felling av jerv», ellers vedtatt som innstilt 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda for region 8 ber sekretariatet avgi forslag til høringssvar, på vegne av 

nemnda. Brevet av 6. juni 2018 legges ved høringssvaret 

http://www.regjeringen.no/

