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Kvote for lisensfelling av ulv i rovviltregion 6 Midt-Norge 2019 - 2020
Vedtak om kvote for lisensfelling av ulv under lisensfellingsperioden 2019 – 2020 skulle vært
vedtatt under nemndas møte den 3. september 2019. Imidlertid ble dette møte avlyst og
sekretariatet for nemnda og nemndas leder besluttet å behandle saken i et e-post møte.
Saksdokumentene ble utsendt av sekretariatet i e-post datert 3. september d.å. Med bakgrunn i
tilbakemeldinger fra nemndas medlemmer sendes vedtaket ut i brevs form og legges ut på
www.miljovedtak.no torsdag den 12. september 2019.
Etter at saksdokumentene ble utsendt den 3. september d.å. har en DNA-analyse av en
saliv/spytt prøve, innsamlet i Verdal kommune den 22. august i år, påvist en hannulv. Denne
hannulven stammer trolig fra Krokvattnet-reviret i grenseområdene mellom Gävleborg og
Jämtland i Sverige. Denne hannulven kommer i tillegg til tispa som ble påvist i Verdal den
19. juni d.å. Ingen av disse ulvene er betraktet som genetisk viktige ulver.
Klima- og miljødepartementet meldte i brev datert 19.mars 2019 om vedtatte endringer i
forskrift 18. mars 2005 nr 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften). Endringene
gjelder lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen, som nå er endret fra 1. oktober til
og med 31. mars til å være fra 1. desember til og med 31. mai. Da jaktåret avsluttes den
31. mars, må jegere som skal delta i lisensfelling etter denne dato registrere seg som
lisensjegere og betale jegeravgift for nytt jaktår. Skyteprøve som er avlagt i jaktåret
2019/2020 vil fremdeles gjelde ved deltakelse i lisensfelling av ulv til og med 31. mai 2020.
Formålet med endringen er å kunne jakte ulv på sporsnø utover våren, samtidig som at utsatt
jaktstart vil bedre mulighetene for å unngå felling av genetisk viktige ulver.
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 Midt-Norge i 2019/2020:
• Kvoten settes til 3 ulv
• Lisensfellingsområdet er hele region 6 Midt-Norge
• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. desember 2019 til og med 31. mai 2020
• Rovviltnemnda kan til enhver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier det

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 6
c/o Fylkesmannen Trøndelag
Postboks 2600
7734 STEINKJER

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

Saksbehandler:
Inge Hafstad
74 16 80 66
fmtliha@fylkesmannen.no

Side 2 av 2
Klagerett
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal
stiles til Klima- og miljødepartementet, og sendes Rovviltnemnda i region 6, v/Fylkesmannen
i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen
Gunnar Alstad

Inge Hafstad

leder

sekretær
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