
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 
Møre og Romsdal, Trøndelag 

 

 

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 

Rovviltnemnda i region 6 Kari Anita Furunes  Inga Stamnes 

c/o Fylkesmannen Trøndelag   74 16 80 91 

Postboks 2600 karfu@trondelagfylke.no  insta@fylkesmannen.no 

7734 STEINKJER  

 

 

 

 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 07.07- 09.07. 20 

 
Tid: 21. august 2020 (kl 09.00 – 09.30).  

Sted: Tingvoll økopark 

Deltagere i møte: 

 

Faste medlemmer rovviltnemnda:  

Kari Anita Furunes (leder), Mattias Jåma (nestleder), Kristin Sørheim, Per Olav Hopsø, Pål Sæther 

Eiden. 

 

Faste medlemmer som meldte forfall: 

Maja Britt Renander (vara ble kontaktet, men kunne ikke møte). 

 

 

25/20: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det var i utgangspunktet planlagt at nemnda skulle avholde møte i Namdalen i august 2020. 

Grunnet en forespørsel fra rovviltnemnda i region 3 med ønske om et felles møte mellom 

nemndene den den 20. august, ble det avtalt med nemndsleder at møte gjennomføres samtidig som 

nemnda gjennomfører en rundtur i Møre og Romsdal. Møte i Namdalen blir derfor i oktober 2020. 

Rovviltnemndas medlemmer fikk henvendelse og informasjon om dette fra sekretariatet via e-post 

den 30. juni 2020. Forvarsel om møte ble sendt ut på e-post den 11.august 2020. Endelig 

møteinnkallelse m/saksliste og saksfremlegg ble sendt ut på e-post den 14. august 2020. 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda godkjenner møteinnkalling og saksliste. 

 

 

 

26/20: Kvote for lisensfelling av ulv 2020 – 2021 
  
Lisensfellingsperioden på ulv fra 1. desember til og med 31. mai.  
Med bakgrunn i instruks om tidsfrister bør et vedtak om eventuell lisenskvote for ulv fattes senest 

1. september. 

 

Det foreligger en avtale mellom daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå 

Miljødirektoratet) og Naturvårdsverket i Sverige, av 1. april 2012 som omhandler forvaltningens 

ansvar når det gjelder genetisk viktige individer: Felles retningslinjer for forvaltning av genetisk 

verdifulle individer i den skandinaviske ulvepopulasjonen. Det fremgår av avtalen at 

forvaltningsmyndighetene, gjennom DNA-innsamling av ekskrementer og hår og videre analyser, 

så langt mulig skal søke å fastslå genetisk status for de individer som vurderes felt, før 

fellingsvedtak fattes. Og videre at ulver som er definert som genetisk verdifulle så langt mulig, 

skal unntas fra både skadefelling og lisensfelling. Utfordringene som ligger i en eventuell 
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innvandring av en eller flere genetisk viktige ulver, uansett må løses ved at rovviltnemnda 

forbeholder seg retten til å kunne endre sitt kvotevedtak dersom det kommer ny kunnskap. 

Det følger av naturmangfoldlovens § 8 første ledd at beslutninger som berører naturmangfoldet så 

langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om bl.a. arters bestandssituasjon samt 

effekten av påvirkninger. Sekretariatet viser til forslaget baserer seg på sist tilgjengelig kunnskap 

om ulvens bestandssituasjon og utvikling i Norge; det vises til beskrivelsen av det Nasjonale 

overvåkningsprogrammet for rovvilt i kommentarene til rovviltforskriften § 3, samt til siste årlige 

inventeringsrapport om bestandsovervåkingen av ulv i Skandinavia: Rovdata og Viltskadesenteret 

Rapport nr. 1 – 2020. Rapporten viser at det er påvist 45 familiegrupper og 26 revirmarkerende 

par vinteren 2019/2020 i Skandinavia. Etter en fordeling av grenserevir (0,5 pr revir til hvert land) 

har Norge 8,5 familiegrupper og sju par. Samtlige familiegrupper, og alle med unntak av et par 

bekreftet innenfor eller med delvis tilhold innenfor den norske forvaltningssonen for ulv. 

 

Enkelt individer, spesielt unge dyr, vil kunne bevege seg langt vekk fra forvaltningsområdet for 

ulv. Slike omstreifende individer har en viss verdi for å nå det nasjonale målet ettersom de etter å 

ha streifet rundt en periode kan gå tilbake til ulvesonen og etablere seg der. Streifende ulver inn i 

region 6 forekommer så godt som årlig, og må forventes også i 2021. Erfaringsmessig kan disse 

streifindividene dukke opp hvor som helst og når som helst. De svensk-norske retningslinjene for 

forvaltning av genetisk verdifulle ulver skal følges. Dette betyr blant annet at myndighetene skal, 

så langt det lar seg gjøre, fastslå genetisk status for de individer som vurderes felt. 

 

Region 6 har ikke bestandsmål for ulv og det er ikke ønskelig med stasjonære ulver i regionen, 

selv om streifdyr forekommer. I 2020 er det så langt ikke er dokumentert skader forvoldt av ulv 

innenfor regionen, det er heller ingen dokumenterte observasjoner av ulv siden hannulven ble felt 

i Holtålen i februar. Likevel anbefaler sekretariatet at det med bakgrunn i tidligere års erfaringer, 

blir fattet vedtak om lisensfelling av ulv i hele region 6 også for jaktåret 2020/2021. Sekretariatet 

foreslår en kvote på to ulver da erfaring tilsier at dette er tilstrekkelig kvote i år med lav aktivitet 

av ulv. Eventuelle dyr som felles på skadefelling, går til fradrag fra lisensfellingskvoten. Irregulær 

avgang av ulv innen regionen etter at eventuell kvote er vedtatt, belastes kvoten, jamfør 

rovviltforskriften § 7. Kvote for lisensfelling vil være et viktig skademotivert virkemiddel for å 

regulere utbredelsen og bidra til å hindre eventuell etablering i områder langt unna områder avsatt 

for yngling. 
 

 

Sekretariatets forslag til 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 2020/2021:  

• Kvoten settes til 2 ulv  

• Lisensfellingsområdet er hele region 6 Midt-Norge  

• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. desember 2020 til og med 31. mai 2021  

• Rovviltnemnda kan til enhver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier det.  
 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

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 2020/2021:  

• Kvoten settes til 2 ulv  

• Lisensfellingsområdet er hele region 6 Midt-Norge  
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• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. desember 2020 til og med 31. mai 2021  

• Rovviltnemnda kan til enhver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier det.  

 

 

Sak 27/20: Eventuelt 

- Rovviltnemnda ber sekretariatet planlegge neste møte i nemnda til Namdalen i oktober. 

Det er ønskelig at det legges opp til dialogmøte så lengt det er mulig med tanke på 

smittevern i forbindelse med situasjonen rundt covid-19.  

 

 


