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Vedtak om betinget skadefellingskvote på jerv i region 6 Midt Norge
Rovviltnemnda i region 6 vedtok i sak 48/21 i e-postmøte 7. – 9. desember 2021 kvote for betinget
skadefelling av jerv.
Om kvote for betinget skadefelling:
Betinget skadefelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 om felling av enkeltindivid
av rovvilt for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein, der det på forhånd er fastsatt kvote
og vilkår av overordnet myndighet. Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte
skadesituasjoner som kan oppstå, mens regulering av bestandsstørrelse skal skje gjennom lisensfelling
eller kvotejakt. Statsforvalteren kan av eget tiltak eller etter søknad fatte vedtak om iverksetting av
felling innenfor rammen av kvote for betinget skadefelling. Ved vurdering av om det skal gi tillatelse
til skadefelling, skal forskrift om forvaltning av rovvilt følges. Videre skal det legges vekt på
føringene i regional forvaltningsplan for rovvilt i regionen.
Bakgrunn for vedtak:
Rovviltnemnda fattet den 23. april 2021 vedtak om kvote for betinget skadefellingstillatelser på gaupe,
jerv og ulv. For jerv ble det vedtatt en kvote på fem jerver. Ved en feil har ikke de individene av jerv
som ble felt av Statens naturoppsyn etter vedtak av Miljødirektoratet i mai 2021 blitt trukket fra denne
kvoten. Rovviltforskriftens § 7 sier følgende: «Etter at vedtak om kvote for felling er fattet etter
forskriften § 8 og § 10 og kvote for jakt etter forskriften § 11, skal irregulær avgang av rovvilt
innenfor regionen belastes den kvote som er bestemt av rovviltnemnden». Dette betyr at kvoten er fylt,
og at rovviltnemnda må vurdere å vedta ny kvote for betinget skadefelling av jerv for regionen som
skal gjelde til og med 15. februar 2022.
Nemnda kan fatte vedtak om kvote for betingede fellingstillatelser på rovvilt for de artene der nemnda
har myndighet til å ta slik beslutning. De betingede fellingstillatelsene kan iverksettes av
Statsforvalteren med hjemmel i rovviltforskriftens §9. Med bakgrunn i at det kan oppstå akutte
skadesituasjoner i reinbeitedistriktene i perioden frem mot 15. februar 2022, er det behov for kvote for
betinget skadefelling av jerv som kan iverksettes av Statsforvalteren dersom situasjonen tilsier det. For
nærmere bakgrunn for vedtaket vises det til saksframlegget til sak 48/21.
Rovviltnemndas vedtak i sak 48/21
Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (jf. § 7, første ledd) har rovviltnemnda i region 6 MidtNorge
fattet følgende vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på jerv i region 6 Midt-Norge til
og med den 15. februar 2022:
Fire (4) betingede skadefellingstillatelser på jerv
Bestanden ligger over bestandsmålet på 10 ynglinger per i dag (tre års gjennomsnittet er 17,3
ynglinger). Terskelen for å tillate felling av skadegjørende jerv skal være lav i prioriterte
beiteområder og i kalvingsland for tamrein.
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