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Klage på lisensfellingskvote på jerv 2020/2021 i Region 5
Foreningen Våre Rovdyr (FVR) klager herved på vedtaket på lisenskvote på jerv i Region 5.
Vedtaket strider fullstendig med den faglige tilrådningen fra sekretariatet og bryter klart
naturmangfoldloven § 5 om at uttaket ikke skal true bestandens overlevelse på lang sikt. Den
faglige tilrådningen var en kvote på 16 dyr, hvorav maksimalt 10 hunndyr. Rovviltnemnda vedtok
en kvote på 30 dyr, hvorav 20 hunndyr. Dette er en dobling av den maksimale kvoten av hunndyr
som ligger i den faglige tilrådningen. Vedtaket er oppsiktsvekkende, totalt uforsvarlig og ulovlig
vedtak etter FVRs mening. Et sentralt moment er den drastiske nedgangen i dokumenterte kull av
jerv i Region 5 som nemnda på ingen måte tar hensyn til. Vedtaket bryter derfor tydelig med
naturmangfoldloven §§ 5, 8 og 10.

Faglig tilrådning
Vedtaket strider klart og fullstendig med sekretariatets faglige tilrådning. Vedtaket fra rovviltnemnda
viser tydelig at nemnda overprøver fagorgan i rovviltforvaltningen. Det mest oppsiktsvekkende er
hvordan nemnda vedtok en ny større kvote uten å diskutere selve grunnlaget for innstillingen fra
sekretariatet. Den nye kvoten ble vedtatt på bakgrunn av ett forslag fra SPs representant i nemnda,
som så ofte før. Nemnda gjorde på ingen måte en helhetlig vurdering av det faglige grunnlaget, ei
heller justerte det faglige kunnskapsgrunnlaget opp mot den nye kvoten. Vedtaket strider derfor i
tillegg med naturmangfoldloven § 8 om at vedtaket skal bygge på vitenskapelig kunnskap.
En dobling av den maksimale hunndyrkvoten er kritisk og kan på ingen måte forsvares, verken
biologisk eller på bakgrunn av skadepotensial slik rovviltforskriften krever. Det at ikke nemnda tar
hensyn til faglige vurderinger basert på kunnskap, viser at vedtaket er uforsvarlig og ulovlig, og kan
på ingen måte iverksettes.

Bestandsstatus
Jerven er kategorisert som sterkt truet på norsk rødliste. I tillegg et jerven en ansvarsart i Norge, da
mer enn 25 prosent av hele den europeiske bestanden lever i Norge. Dette tar nemnda absolutt

ingen hensyn til. Nemnda har heller ikke vurdert kvote fra andre nærliggende regioner og tar dermed
ikke hensyn til kravet i naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning.
Gjennomsnitt de siste tre år viser et snitt på 11,7 kull, men siste vinters registrering viser en sterk
nedgang helt ned til 7 kull. Jervekvotene både i Region 5 og andre tilliggende regioner har vært svært
høye de siste årene og den nå drastiske nedgangen kan være et resultat av dette. Dette tar nemnda
på ingen måte hensyn til. Selv om gjennomsnittet de siste tre årene tilsier at nemnda har myndighet
til å fatte vedtak for kvote, så kan ikke dette gjennomsnittet danne grunnlag for en drastisk økning av
lisenskvoten på jerv. Lisenskvoten på jerv har i mange år vært utelukkende urealistisk høye, som igjen
skaper et høyt konfliktnivå. Siden kvotene er urealistiske høye, medfører dette et kunstig inntrykk av
at det er mulig å skyte så mange dyr. Dette medfører igjen de svært uetiske hiuttakene som det kun
er Norge som praktiseres og som internasjonale organ har påpekt som uholdbart en rekke ganger.
Ved kun å ta hensyn til et gjennomsnitt de siste tre årene, og ikke den drastiske nedgangen til sju kull
fra den siste registreringsperioden bryter vedtaket derfor klart med naturmangfoldloven § 5 om
langsiktige overlevelse for bestanden. Ved å vedta en så høy kvote på nemnda har gjort nå, risikerer
man også helt klart å ikke kunne oppnå det regionale bestandsmålet på 5 ynglinger. Vedtaket til
nemnda kan derfor på ingen måte opprettholdes.

Konklusjon
Vedtaket til rovviltnemnda i Region 5 tar på ingen måte hensyn til den faglige tilrådningen fra
sekretariatet, den drastiske nedgangen i dokumenterte kull fra vinterens registrering, den samlede
belastningen til arten, samt at jerven er sterkt truet og norsk ansvarsart. Vedtaket bryter derfor klart
med naturmangfoldloven §§ 5, 7 og 10. Vedtaket kan i tillegg resultere i at det regionale
bestandsmålet ikke blitt oppnådd. FVR ber derfor om at vedtaket oppheves og erklæres ugyldig.
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