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Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.6.2022–15.2.2023
Rovviltnemnda for region 8 hadde møte 30.–31.5.2022. På møtet ble det i sak 37/22 fattet slikt
– Vedtak –
Enstemmig vedtatt som innstilt.
– Innstilling til vedtak –
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, jf. rovviltforskriften § 8 jf. §§ 1, 3
og 4 gir rovviltnemnda for region 8 Statsforvalteren en kvote på ti jerver for betinget skadefelling i
perioden 1.6.2022–15.2.2023.
Vedtaket er fattet på grunnlag av at bestandsmålet for jerv i regionen er oppfylt, store tap av rein
til jerv siste år, samt vitenskapelig- og forvaltningsbasert kunnskap om at et uttak av denne
kvoten ikke vil true jerven sin overlevelse, eller genetiske mangfold innenfor naturlige
utbredelsesområder i Troms og Finnmark.
Fellingstillatelse som gis av Statsforvalteren, skal om mulig gis til et kommunalt/interkommunalt
fellingslag.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker jf. forvaltningsloven §§ 28 og
29. En eventuell klage skal fremsettes for sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 ved
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, jf. forvaltningsloven § 32.
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Saksfremstilling
Betingede skadefellingstillatelser
Betinget skadefelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldlovens § 18 om felling av
bestemte individer knyttet til bestemte situasjonen, for å stanse eller forhindre skade på bufe eller
tamrein. Fellingstillatelser avgrenses derfor i tid og rom. Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe
akutte skadesituasjoner som kan oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen i regelen 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 gitt av rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Ved
vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional
forvaltningsplan.
Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra
prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til:
- områdets betydning som beitemark
- skadenes omfang og utvikling
- potensialet for framtidige skader
- mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak
En fellingstillatelse kan iverksettes i flere områder samtidig, forutsatt at nødvendig kommunikasjon
er etablert for å hindre at det skytes flere individer enn vedtatt kvote.
Bestandsmål og myndighet til å fastsette kvote for betingede fellingstillatelser
Etter rovviltforskriften er landet delt inn i åtte forvaltningsregioner. Hver region har tilhørende
nasjonale mål for ynglinger innenfor regionens grense. Troms og Finnmark utgjør region 8, med
bestandsmål om ti ynglinger av jerv, hvorav tre ynglinger i Finnmark.
Når bestanden ligger over eller på de nasjonalt fastsatte målene for den enkelte region kan en
rovviltnemnd, tildele kvote for betinget skadefelling til Statsforvalteren, for å forhindre skade på bufe
eller tamrein. Vurdering av om nemnda har myndighet baseres på tall fra det nasjonale
overvåkningsprogrammet. For jerv baseres det på gjennomsnittet av dokumenterte data om
ynglinger de siste tre årene. Kvoten for betinget skadefelling gjelder fra 1. juni til og med 15. februar.
Etter at kvote for lisensfelling er vedtatt, vil dyr som felles på skadefelling belastes
lisensfellingskvoten.
Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8
Fylkesgrensa mot Nordland er ingen naturlig barriere for rovvilt. Rombaken er en mer naturlig
grense, derfor har rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 inngått en samarbeidsavtale:
Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om kvotejakt på
gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv:
1. Ved fastsetting av:
o kvote for jakt på gaupe,
o kvote for lisensfelling av jerv,
o kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv
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i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av
kvotevedtak for Troms:
Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik kommune
som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i Norddalen opp til Ofotbanen
og langs Ofotbanen til svenskegrensa).
2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av
fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet.
3. Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for fastsetting
av kvoter, legge vekt på:
o bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området,
o fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland,
o føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
o tapssituasjonen for sau og rein i området
4. Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det fattes
vedtak om slike kvoter.
5. Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms. Søknader om
skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av Fylkesmannen i Troms
i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.
6. I de tilfeller der Direktoratet for naturforvaltning har myndigheten til å fastsette slike kvoter i en
eller begge rovviltregionene, oppfordres det til at DN fatter vedtak i samsvar med denne avtalen.
Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om kvoter i det aktuelle området
i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette slike kvoter i region 7 er tillagt DN.
7. Avtalen kan oppheves umiddelbart dersom en av nemndene ønsker dette.
Utdypende om samarbeidsavtale mellom region 7 og region 8
Rovviltnemnda ønsker å oppklare at samarbeidsavtalen med region 7 ikke rører ved bestandsmålene for
de ulike regionene, den rører heller ikke ved regiongrensen når en beregner hvor mange ynglinger en har i
de ulike regionene. Samarbeidsavtalen gir rovviltnemnda i region 8 myndighet til å fatte vedtak om kvote
for et område nord i Nordland, når rovviltnemda gjør dette ser den til bestandssituasjonen for jerv i
området, fastsatt bestandsmål for jerv i Nordland, føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i
Nordland og til tapssituasjonen for sau og rein i området. Jerveynglinger som registreres i
samarbeidsområdet regnes ikke inn i antall ynglinger i region 8, de telles fortsatt inn i antall ynglinger i
region 7. Det nye er at kvoten administreres fra region 8, skutte jerver belastes kvoten for region 8. En
viktig årsak til denne ordningen er at det i dette området, i stor grad er de samme jervene som bruker
begge regionene, Rombaken–svenskegrensa er en mer naturlig forvaltningsgrense.
Vurdering av kvote for skadefelling av jerv
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøvelse av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan påvirke
naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig jf. naturmangfoldloven § 8. Det er
god kunnskap om jervebestanden i Skandinavia. Vi vil vise til: NINA rapport 2111 DNA-basert
overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2021, Rovdatas rapport av 13.5.2022 Bestandstatus
gaupe, jerv, ulv og bjørn fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, til NINA Rapport 2031
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Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2021 samt til Bestandsovervåking av jerv 2021 – Bestandsstatus for
store rovdyr i Skandinavia nr. 3 2021. Videre vil vi vise til NINA Rapport 1200 Gaupe og jerv i
reinbeiteland. Og vi viser til Rovbase for siste oppdateringer om registreringer og avgang av jerv.
De siste årene har den registrerte jervebestanden i region 8 ligget over bestandsmålet.
Bestandsmålet er et eksakt mål som det skal tilstrebes å ligge på. Gjennomsnittlig antall registrerte
ynglinger over årene 2019–2021 er 13,3. Det var 13 ynglinger i 2019, 18 i 2020 og 9 i 2021. I 2021 ble
det gjennomført ett hiuttak i Finnmark. Per 23. mai 2022 er det i Rovdata sin jerveteller dokumentert
fem ynglinger i Troms og fem ynglinger i Finnmark.
Siden 10.9.2021 har det i Troms og Finnmark vært en kjent avgang på 21 jerver, hvorav fem er felt
ved jakt i Troms. I Finnmark er en felt ved jakt og 15 ved skadefelling, deriblant et hiuttak av tispe og
tre unger. Ni av de felte jervene var voksne tisper.
I Skandinavia ble det i registreringssesongen 2021 registrert 160 ynglinger av jerv, fire færre enn i
2020. I Nordland ble det i 2021 antatt/dokumentert 8 ynglinger av jerv, fire færre enn i 2020. I
Nordland er gjennomsnittet de siste tre årene 10,3 ynglinger.
I NINA rapport 2111, DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2021 presenteres
bestandsestimater for Norge og Sverige basert på en romlig fangst-gjenfangstmodell utviklet i
RovQuantprosjektet. Her ble bestanden av jerv i Skandinavia estimert til å være mellom 1013 og
1126 individer i overvåkingssesongen 2021. Det er høy presisjon på beregningene, med relativt liten
usikkerhet, som også gjelder på rovviltregionsnivå. Sammenligner man bestandsestimatene med
anslagene fra ynglehitellingene er overenstemmelsen meget god. God overenstemmelse mellom de
to metodiske tilnærmingene tyder på at vi har god oversikt over bestandsstørrelse og
bestandsutvikling for jervebestanden i Skandinavia (NINA rapport 1956).
I region 8 ble det i 2021 funnet prøver fra 83 jerveindivider og bestandsberegningen for 2021 var 94
jerver i regionen og at det var 95 % sikkert at bestanden var mellom 82 og 109 jerver.
Gjennomsnittlig ble hvert registrerte individ representert med 3 fungerende prøver i Troms og med
4 fungerende prøver i Finnmark.
Analyser har vist at jerven i nord er genetisk forskjellig fra jerv lenger sør. Den genetiske variasjonen
i Troms og Finnmark er relativt lav sammenlignet med mer jervetette områder i Sverige. Dette kan
tyde på relativt lave bestander over tid her nord. I NINA rapport 498 fremgår det at det likevel er
liten grunn til å bekymre seg over nivået av genetisk variasjon på sikt. Dette siden jerven i Finnmark
og Nord-Finland hører til samme delbestand, og at immigranter fra Nord-Finland fra tid til annen
potensielt vil kunne ta med seg nytt genetisk materiale fra den mer variable bestanden lenger sør i
finsk Karelen.
I perioden 21.3.2021–20.3.2022 ble 108 undersøkte rein og sau dokumentert eller antatt tatt av jerv,
107 av disse var rein. Dette var litt lavere dokumenterte tap enn de to foregående årene, hvor totalt
dokumenterte/antatte tap til jerv var 120 og 115 hvorav henholdsvis åtte og 24 var sau. Vi bemerker
at det er svært vanskelig å finne kadaver tatt av jerv, og spesielt vanskelig er det i sommersesongen.
I perioden angitt for 2021–2022 ble bare seks av 107 rein funnet i perioden 1.6.2021–30.11.2021, to
av disse i november, to av de andre fire var skadd og ble avlivet. I perioden angitt for 2020–2021 ble
bare 11 av 112 rein funnet i perioden 1.6.2020–30.11.2020, seks av disse i november. Tilsvarende
ble seks av 135 rein funnet i perioden 1.6.2019–30.11.2019, og sju av 69 rein ble funnet i perioden
1.6.2018–30.11.2018.
Tradisjonell kunnskap om tap og ulemper jerv forårsaker for beitenæringene står ikke i motsetning
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til empirisk kunnskap som bidrar til en kvantifisering av omfanget av tap og ulemper. Tross
usikkerhet om eksakt omfang, er det ingen tvil om at jerv kan være til betydelig ulempe for
beitenæringer med sau og rein, det er den vesentligste årsaken til å vurdere skadefellingskvote, og
er derfor vektet tungt. Statsforvalteren har vurdert beslutningsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8
som godt i denne saken.
Etter naturmangfoldloven § 1 og § 5 er det et mål at jerven og dens genetiske mangfold ivaretas på
lang sikt, og at jerven forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.
Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp mot naturgrunnlaget for samisk kultur jf.
naturmangfoldloven § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil
kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte eller i et annet tempo enn hvis naturmangfoldet
hadde vært eneste hensynet å ta, jf. prinsippet om en geografisk differensiert rovviltforvaltning.
Naturmangfoldloven § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede
belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Sekretariatet mener den
samlede påvirkningen på økosystemet, ved å regulere jervebestanden rundt nasjonale og regionale
bestandsmål er vesentlig. Sekretariatets syn er at det gjennom rovviltforliket av 2011, hvor det
nasjonale bestandsmålet for jerv opprettholdes på 39 årlige ynglinger, er foretatt en vurdering av
økosystemets samlede belastning. Dette i lys av den todelte målsettingen om beitedyr og rovvilt.
Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer naturmangfoldloven § 9 (føre-varprinsippet) til anvendelse. Beslutningsgrunnlaget blir vurdert som godt, føre-var-prinsippet blir
dermed ikke tillagt vesentlig vekt.
Sekretariatet tilrår en kvote for betinget skadefelling i perioden 1.6–15.2. på ti jerver. Vi vurderer at
bestanden hadde tålt en vesentlig høyere kvote enn dette, men at all erfaring tilsier at effektuerte
fellingsoppdrag i denne perioden blir færre, og at denne kvoten ikke vil være begrensende ved
vurdering av betingede fellingstillatelser. Det er ved lisensfelling bestanden av jerv skal reguleres. Vi
bemerker at kvoten for lisensfelling skal settes senere, og at jerv som felles ved skadefelling etter at
lisensfellingskvoten er satt, blir belastet kvote for lisensfelling.
Naturmangfoldloven § 11 sier at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Sekretariatet vurderer at det ikke er relevant å vurdere dette i denne saken som gjelder
skadefellingskvote for jerv.
Når det gjelder naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder har
sekretariatet lagt til grunn at rovviltnemnda gjennom forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt
10.10.2013, med sin geografiske differensiering har ivaretatt de hensyn som er nedfelt i
naturmangfoldloven § 12.

Med hilsen
John Karlsen
leder for rovviltnemnda
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