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Arkivsak-dok. 22/00796 
Saksbehandler Rune Horvli 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Utvalg for plan og forvaltning 16.02.2023 PS-13/23 
 
 
 
Innspill revidering av forvaltningsplan for rovvilt i rovviltregion 6 Midt - Norge 
 
 
Utvalg for plan og forvaltning har behandlet saken i møte 16.02.2023 sak PS-13/23 
 
Møtebehandling 
Framsatt forslag fra Jørgen Aukrust: 
Prioritert liste endres til: 

1. Foreta en større utvidelse av forvaltningsområde jerv slik at problemene med tap av 
sau/lam kan fordeles på flere beitebrukere. 

2. Redusere forvaltningsmålet for jerv i Møre og Romsdal fra 3 til 2 årlige ynglinger. 
3. Endre forvaltningsområde jerv i Rauma til beiteprioritert område. 

Framsatt forslag fra Geir Klepaker: 
Beitenæringen i Rauma er viktig for bosetting og næringsliv i bygdene. Næringen produserer mat basert 
på utmarksbeite og næringen er en forutsetning for bevaring av kulturlandskap og biologisk mangfold i 
hele Rauma. To større reduksjon av forvaltningsområde jerv i Møre og Romsdal har ført til en fortetting 
av jervebestanden i gjenværende forvaltningsområde. Som følge av dette er beitebrukerne i indre deler 
av Rauma kommune påført alt for store tap av sau/lam til jerv. Rauma kommune skal ivareta 
naturmangfold og samfunn på best mulig måte og må derfor ha en langt videre fokus enn kun å sikre 
leveområder for rovvilt. Rauma kommune mener dagens situasjon for beitenæringen i kommunen må 
endres til det bedre. Rauma kommune har etter prioritet satt opp følgende innspill til ny 
forvaltningsplan for rovvilt i Region 6 Midt-Norge: 
 
1. Redusere forvaltningsmålet for jerv i Møre og Romsdal fra 3 til 2 årlige ynglinger. 
 
2. Foreta en større utvidelse av forvaltningsområde jerv slik at problemene med tap av 
sau/lam kan fordeles på flere beitebrukere. 
 
Uavhengig av de prioriterte endringene må ny forvaltningsplan ikke ha et delmålet om at fylkets 
forvaltningsmål jerv skal oppnås innenfor forvaltningsområdet. Det målet oppnås uansett over tid via 
forvaltning av jervebestanden. 
 
Votering 
Innstilling mot Geir Klepaker sitt forslag: 8 stemmer for innstilling, 1 stemme (Geir Klepaker) for framsatt 
forslag 
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Framsatt forslag fra Jørgen Aukrust: 3 stemmer (Jørgen Aukrust, Geir Klepaker, Jeanette Desiree Orme) 
for framsatt forslag, 6 mot 
 
Utvalg for plan og forvaltnings vedtak  
Beitenæringen i Rauma er viktig for bosetting og næringsliv i bygdene. Næringen produserer mat basert 
på utmarksbeite og næringen er en forutsetning for bevaring av kulturlandskap og biologisk mangfold i 
hele Rauma.  To større reduksjon av forvaltningsområde jerv i Møre og Romsdal har ført til en fortetting 
av jervebestanden i gjenværende forvaltningsområde.  Som følge av dette er beitebrukerne i indre deler 
av Rauma kommune påført alt for store tap av sau/lam til jerv.  Rauma kommune skal ivareta 
naturmangfold og samfunn på best mulig måte og må derfor ha en langt videre fokus enn kun å sikre 
leveområder for rovvilt. Rauma kommune mener dagens situasjon for beitenæringen i kommunen må 
endres til det bedre.  Rauma kommune har etter prioritet satt opp følgende innspill til ny 
forvaltningsplan for rovvilt i Region 6 Midt-Norge: 

1. Endre forvaltningsområde jerv i Rauma til beiteprioritert område. 

2. Redusere forvaltningsmålet for jerv i Møre og Romsdal fra 3 til 2 årlige ynglinger. 

3. Foreta en større utvidelse av forvaltningsområde jerv slik at problemene med tap av 
sau/lam kan fordeles på flere beitebrukere. 

Uavhengig av de prioriterte endringene må ny forvaltningsplan ikke ha et delmålet om at fylkets 
forvaltningsmål jerv skal oppnås innenfor forvaltningsområdet.  Det målet oppnås uansett over tid via 
forvaltning av jervebestanden. 
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