PROTOKOLL FOR NEMNDSMØTE 09.09.2021

Møtested:
Møtets varighet:
Forberedelsestid:

Oslo, Statsforvalteren + Teams
2 timer
2 timer

Deltakere:

Nemndsmedlemmer:
Arne Olav Haabeth
Lise Hagen Rebbestad
Dagfinn Sundsbø
Benedicte Lund
Kjell Håvard Jensen

Sekretariatet (Fylkesmannen i Oslo og Viken):
Christian Hillmann
Jonny Storbråten
Olav Haaverstad
Ellen Lien
Referent:
Christian Hillmann

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 4
c/o Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

E-postadresse: fmovpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no/ov/rovviltnemnder
Telefon, sekretariat: 69 24 70 00
Org.nr. 974 761 319

Saksbehandler:
[Fyll inn]
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07/21 Lisensjakt jerv

Innstilling
Rovviltnemnda i region 4 viser til den nasjonale målsettingen for rovvilt i regionen. Det er ikke fastsatte
mål om yngling av jerv i region 4. Rovviltnemnda anser følgelig å ha myndighet til å fatte vedtak om
kvote for lisensfelling av jerv etter rovviltforskriften § 10, jamfør §§ 4 bokstav b og 7.
Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige
kunnskapen om jervens bestandsstatus og -utvikling, jamfør § 8 og rovviltforskriften § 3 siste ledd.
Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte lisensfellingskvoten på ett dyr
ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning, jamfør § 10.
Forvaltningsplanen for rovvilt i regionen og føringene i rovviltforliket ligger til grunn for å iverksette
lisensfelling, jamfør også rovviltforskriften §§ 1 og 6. Gjennom denne differensierte forvaltningen er
hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda anser ikke at §§ 9 og 11 er
relevant i denne sammenheng.
Ut fra et behov for å avverge skade på husdyr, vedtas en kvote for lisensfelling i 2021/2022 på én jerv i
område med husdyr på utmarksbeite utenfor ulvesonen, i rovviltregion 4 i fellingsperioden 10.
september 2021 til og med 15. februar 2022, jamfør rovviltforskriften § 10 bokstav b. Fellingen anses
ikke å være til hinder for å nå nasjonale bestandsmål eller true overlevelsen av bestanden på lang sikt,
jamfør naturmangfoldloven § 5.
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellingen via statsforvalternes kvotetelefoner og
registrere seg for varsling via statsforvalternes SMS-tjeneste.
Rovviltnemndas vedtak er fattet med hjemmel i §§ 18 og 77 i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning
av naturens mangfold, jamfør §§ 4, 7 og 10 i forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt.
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
Behandling i møtet:
Sekretariatet endret på sin innstilling i møtet når det gjelder områdeavgrensning. Opprinnelig ordlyd var:
«… område med husdyr på utmarksbeite utenfor ulvesonen …). Revidert innstilling fremsatt i møtet var:
«… område utenfor ulvesonen …).
Forslag til nytt vedtak fra Arne Olav Haabeth:
«Det vedtas ingen kvote for lisensfelling i 2021/2022 på jerv i område utenfor ulvesonen, i rovviltregion
4 i fellingsperioden 10. september 2021 til og med 15. februar 2022».
Forslaget fra Arne Olav Haabeth ble satt opp mot sekretariatets innstilling.
Vedtak:
Rovviltnemnda i region 4 viser til den nasjonale målsettingen for rovvilt i regionen. Det er ikke fastsatte
mål om yngling av jerv i region 4. Rovviltnemnda anser følgelig å ha myndighet til å fatte vedtak om
kvote for lisensfelling av jerv etter rovviltforskriften § 10, jamfør §§ 4 bokstav b og 7.
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Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige
kunnskapen om jervens bestandsstatus og -utvikling, jamfør § 8 og rovviltforskriften § 3 siste ledd.
Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte lisensfellingskvoten på ett dyr
ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning, jamfør § 10.
Forvaltningsplanen for rovvilt i regionen og føringene i rovviltforliket ligger til grunn for å iverksette
lisensfelling, jamfør også rovviltforskriften §§ 1 og 6. Gjennom denne differensierte forvaltningen er
hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda anser ikke at §§ 9 og 11 er
relevant i denne sammenheng.
Ut fra et behov for å avverge skade på husdyr, vedtas en kvote for lisensfelling i 2021/2022 på én jerv i
område utenfor ulvesonen, i rovviltregion 4 i fellingsperioden 10. september 2021 til og med 15. februar
2022, jamfør rovviltforskriften § 10 bokstav b. Fellingen anses ikke å være til hinder for å nå nasjonale
bestandsmål eller true overlevelsen av bestanden på lang sikt, jamfør naturmangfoldloven § 5.
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellingen via statsforvalternes kvotetelefoner og
registrere seg for varsling via statsforvalternes SMS-tjeneste.
Rovviltnemndas vedtak er fattet med hjemmel i §§ 18 og 77 i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning
av naturens mangfold, jamfør §§ 4, 7 og 10 i forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt.
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
Vedtatt med tre mot to stemmer.

06/21 Gjennomgang av forvaltningsplan
I forkant av møtet hadde sekretariatet sendt utkast til revidert forvaltningsplan for gjennomlesning.
Formålet med gjennomgangen var å notere nemndas merknader til planen og i etterkant sende nemnda
en ny versjon som i etterkant legges ut på offentlig høring.
Innstilling:
Nemnda tar sekretariatets orientering til etterretning.
Vedtak:
Nemnda tar nemndas gjennomgang av planen til etterretning og med merknader og endringsforslag til
planen, fremsatt av nemnda i møtet.

Enstemmig vedtatt
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Eventuelt:
Det ble gitt en kort orientering av Miljødirektoratet rundt betenkeligheter ved eventuelt forsøke remerking av genetisk viktig ulv fra Drevsjø.
Det ble til neste møte bedt om en orientering rundt bruk og tilgang på hundemateriell i forbindelse med
skadefelling, og en vurdering om dette kan og bør bedres.

