Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 2 Sør-Norge
i 2022/2023
Vedtak i sak 2022-4 fattet av rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge 12. mai
Rovviltnemnda i region 2 viser til den nasjonale målsettingen for rovvilt i regionen. Det er ikke
fastsatte mål om yngling av jerv i region 2. 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 to 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 2022/2023 på to
jerver i rovviltregion 2 i fellingsperioden 10. september 2022 til og med 15. februar 2023, jamfør
rovvilt-forskriften § 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.
Rovviltnemnda åpner for felling i hele regionen.
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 samsvar med forvaltningsloven kapittel VI,
senest innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent.

