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Adresseliste

Kvote for lisensfelling av jerv i region 6 Midt-Norge for perioden 10.
september 2017 - 15. februar 2018
Dersom vilkårene i § 7 i Forskrift om forvaltning av rovvilt er oppfylt, kan en rovviltnemnd
fatte vedtak om kvote for skademotivert lisensfelling og/eller kvotejakt for å begrense veksten
og/eller utbredelsen av en bestand av gaupe, jerv, bjørn og ulv. Lisensfellingsperioden for jerv
er fra 10. september til og med 15. februar. Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt
fastsatt av Klima- og miljødepartementet den 16. desember 2013 med presiseringer i brev
datert 24. juni 2015 sier at vedtak om kvote for lisensfelling av bl.a. jerv skal fastsettes
minimum tre måneder før lisensfellingen starter, slik at eventuell klagebehandling skal være
ferdig før lisensfellingsperioden starter den 10. september. Eventuelle klager skal være
ferdigbehandlet av førsteinstans (rovviltnemnda) og oversendt departementet senest tre uker
før starten på lisensfellingen. Med bakgrunn i instruks om tidsfrister betyr dette at et vedtak
om eventuell lisenskvote må fattes senest 10. juni.
Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv når
bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen, jf.
forskriftens § 4. Nemndens myndighet for jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte
data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Med
bakgrunn i data fra nasjonalt overvåkingsprogram som viser gjennomsnittlig 11,0 ynglinger for
treårsperioden 2014-16 har Rovviltnemnda i region 6 pr. dags dato myndighet til å fatte vedtak
om kvote og fellingsområder for lisensfelling av jerv med hjemmel i rovviltforskriftens § 10, Jf.
rovviltforskriftens § 7 første ledd.
Kvote for lisensfelling av jerv i perioden 10. september 2017 – 15. februar 2018 ble vedtatt under
møte i rovviltnemnda for region 6 Midt- Norge på Flerbrukshuset i Budalen, Midtre Gauldal
kommune onsdag den 31. mai 2017. For det faglige grunnlaget for vedtaket og vurderingene opp
mot naturmangfoldloven, samt sekretariatets innstilling til vedtak, henvises det til vedlagte
saksfremlegg.

Rovviltnemndas vedtak:
Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf.
rovviltforskriftens § 10, jf. §§ 1, 3 og 7, fatter Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende
vedtak om lisensfelling av jerv innenfor region 6 i 2017/2018:
 Kvoten settes til totalt 15 jerver.
 Det kan felles inntil 3 tisper innenfor områder med mål om yngling (Møre og Romsdal
og Nord-Trøndelag).
Postadresse:
Rovviltnemnda i region 6
c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Leder for rovviltnemnda:
Gunnar Alstad
974 89 360
goalstad@online.no

Saksbehandler:
Inge Hafstad
74 16 80 66
fmntiha@fylkesmannen.no
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Områder uten mål om yngling har ingen tispekvote.
Det settes en reservekvote på 8 dyr (4 kan være tisper)
Med unntak av Nord-Trøndelag skal det kun gis tilleggsdyr til områder uten mål om
yngling. Hvis bestandsstatus fra Rovdata viser at de fylkesvise bestandsmålene er
oppnådd innenfor yngleområdene for Sør-Trøndelag og/eller Møre og Romsdal kan
det tildeles dyr fra reservekvoten til områdene der måltallet er oppnådd.
Restkvote skal tas ut av miljøforvaltningen så langt det lar seg gjøre i henhold til
rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5.

Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtaket. Lisensfellingen iverksettes
for å forhindre fremtidige skader på bufe. Lisensfellingsperioden er fra og med 10. september
2017 til og med 15. februar 2018. Fordeling mellom lisensfellingsområdene er som følger:
 Området med mål om yngling i MR:
o Her tillates en kvote på 1 jerv (ei tispe).


Områder uten mål om yngling i MR:
o Her tillates en kvote på 3 jerver.



Område med mål om yngling i ST:
o Her tillates en kvote på 0 jerver.



Område uten mål om yngling i ST (bortsett fra Fosenhalvøya):
o Her tillates en kvote på 3 jerver.



Område med mål om yngling i NT (NT øst for E6):
o Her tillates en kvote på 4 jerver (2 tisper).



Område uten mål om yngling i NT samt Fosenhalvøya i ST:
o Her tillates en kvote på 4 jerver.

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at rovviltnemnda
legger ved et program for ekstraordinære uttak av jerv samtidig som at kvote blir vedtatt ber
Rovviltnemnda om at Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5
prioriterer ekstraordinære uttak i følgende områder vinteren 2017/18.
 Nord-Trøndelag: Områdene utenfor mål om yngling. Innenfor yngleområdet i Luru
reinbeitedistrikt, samt Sørfjella (grenseområdet mellom Verdal, Meråker, Stjørdal og
Levanger kommuner)
 Sør-Trøndelag: Område uten mål om yngling
 Møre og Romsdal: Område uten mål om yngling
Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2017 vil nemnda
komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av
lisensfellingsperioden 2017/18.
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Klagerett
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal
stiles til Klima- og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo, og sendes
Rovviltnemnda i region 6 v/Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer
innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen
Gunnar Alstad
Leder

Inge Hafstad
Sekretær
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