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Vedtak om utvidelse av lisensfellingsområdet for ulv i region 6 Midt-
Norge 
 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet den 28. juni 2016 vedtak om lisensfelling av ulv i 

Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, med en kvote på 2 (to) ulver. Lisensfellingen av ulv 

startet den 1. oktober 2016. Med bakgrunn i den kunnskapen rovviltnemnda hadde ved 

vedtakstidspunktet fant ikke nemnda grunnlag for å fatte vedtak om lisensfelling av ulv i 

Nord-Trøndelag.  

 

Fra 18. juli og frem til 1. oktober d.å. er det antatt at ulv har forvoldt skade på 24 sau og lam i 

Meråker og Stjørdal kommuner. 23 av skadene har skjedd i Meråker. Også i Sør-Trøndelag er 

det antatt at ulv har forvoldt skade på 9 sau og lam etter at vedtaket ble fattet den 28. juni (se 

fig. 1). Dette er nye opplysninger som har kommet til etter at nemnda fattet sitt vedtak den 28. 

juni 2016. Siste kulepunkt i nemndas vedtak sier, sitat; Rovviltnemnda kan til en hver tid 

endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier dette. Opplysningene som har kommet til etter 

vedtaket den 28. juni er såpass vesentlig at det, etter rovviltnemndas vurdering, danner 

grunnlag for at nemnda endrer sitt vedtak. Dette vedtaket er fattet gjennom en e-postrunde der 

alle nemndas medlemmer ga tilbakemelding på sekretariatets forslag til vedtak. 

 

Når det gjelder vurderinger opp mot naturmangfoldloven henvises det til vedtak fattet av 

nemnda den 28. juni d.å. imidlertid vil rovviltnemnda presisere at ulv skal, så lang det er 

mulig, identifiseres gjennom DNA-analyse av biologisk materiale for i størst mulig grad 

fastslå individets genetiske status før felling. 

 

 
Fig 1: Oversikt over dokumenterte og antatte skader forvoldt av ulv i region 6 etter rovviltnemnda vedtak den 28. 

juni 2016 (33) 
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Rovviltnemndas vedtak: 

Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første 

ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 

(rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1, 3 og 7, fatter Rovviltnemnda i region 6 følgende vedtak om 

lisensfelling på ulv innenfor region 6 i 2016/2017: 

 Kvoten settes til totalt 2 ulv 

 Lisensfellingen gjelder hele region 6 Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og 

Møre og Romsdal fylker). 

 Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2016 til og med 31. mars 2017 

 Rovviltnemnda kan til en hver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier 

dette. 

 

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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