
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal og Trøndelag 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  

Rovviltnemnda i region 6 Gunnar Alstad Kjell Vidar Seljevoll 

c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 974 89 360 73 19 92 25 

Postboks 2600 goalstad@online.no   fmtlkvs@fylkesmannen.no  

7734 STEINKJER 

 

 
 
Protokoll fra e-postmøte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 
 

 

Tid:  Fredag 28. juni 2019 – tirsdag 2. juli 2019 

Sted:  E-postmøte 

 

Deltagere – tilbakemeldinger fra rovviltnemnda: 

• Gunnar Alstad i e-post datert 29. juni 2019 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak i sak 17/19 og 18/19 

• Frank Sve i e-post datert 29. juni 2019 – støttet sekretariatets forslag til vedtak 

i sak 17/19 og 18/19 

• Gunn I. Stokke i e-post datert 29. juni 2019 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak i sak 17/19 og 18/19 

• Anne Berit Sæther i e-post datert 1. juli 2019 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak i sak 17/19 og 18/19 

• Mattias Jåma i e-post datert 1. juli 2019 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak i sak 17/19 og 18/19 

• Maja-Britt Renander i e-post datert 1. juli 2019 – støttet sekretariatets forslag 

til vedtak i sak 17/19 og 18/19 

 

 

Sak 17/19: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Møteform ble avtalt med nemndsleder. Saksliste er satt opp i samråd med leder av 

Rovviltnemnda. Forvarsel om e-postmøte ble sendt ut på e-post onsdag 26. juni d.å. Viser 

også til varsel om telefonmøte i e-post datert 12. juni 2019. Endelig møteinnkallelse 

m/saksliste og saksfremlegg ble sendt ut på e-post fredag den 28. juni 2019.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig):  

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste.  

 

 

Sak 18/19:  Klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2019/2020 

I brev datert 19. juni 2019 og 25. juni 2019, klager henholdsvis NOAH – for dyrs rettigheter 

og Naturvernforbundet på vedtak fattet av Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge i sak nr. 

14/19: Kvote for lisensfelling av jerv 2019/2020.  

 

Rovviltnemnda i region 6, fattet den 28. mai 2019 følgende vedtak i sak 14/19 om kvote for 

lisensfelling av jerv 2019/2020. Vedtaket ble utsendt i brev fra Rovviltnemnda i region 6 

datert 28. mai 2019, videreformidlet i e-post datert 5. juni og gjort tilgengelig på 

www.miljovedtak.no samme dag. Klagene er fremmet inne klagefristen.  
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Klagene 

NOAH mener at vedtaket er ikke skademotivert, men motivert av vilje til å holde 

jervebestanden ned på bestandsmålet, noe det ikke er hjemmel for. Vedtaket må derfor 

erklæres ugyldig og oppheves på grunn av at det mangler hjemmel i loven til å regulere 

jervebestanden ned til bestandsmålet, og at vedtaket derfor er i strid med 

naturmangfoldlovens § 18.  

 

Naturvernforbundet klager på vedtaket og ber om at kvoten blir redusert, samt at vilkårene for 

bruken av reservekvoten blir endret. Øvre Sunndal er nå en del av kvoteområdet som er 

beiteprioritert i Møre og Romsdal. Sjøl om forvaltningsplanen er godkjent, så mangler det en 

skikkelig vurdering av om forvaltningsområdet klarer seg uten Øvre Sunndal.  

 

Naturvernforbundet foreslår en totalkvote på 26 jerver med en startkvote på 22 jerver med slik 

fordelingen: 

• Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal – 0 jerver 

• Beiteprioritert område (unntatt Øvre Sunndal) i Møre og Romsdal – 5 jerver 

• Forvaltningsområde i sørlige Trøndelag – 0 jerver 

• Beiteprioritert område i sørlige Trøndelag – 2 jerver 

• Forvaltningsområdet i nordlige Trøndelag – 7 jerver 

• Beiteprioritert område i nordlige Trøndelag – 8 jerver 

 

Videre foreslår Naturvernforbundet at reservekvoten settes til maksimalt 4 jerver, samt at 

reservekvoten ikke kan benyttes i Møre og Romsdal eller i sørlige deler av Trøndelag.  

 

Rovviltnemndas vurdering av klagen 

Rovviltnemnda viser til vedtak i sak 14/19 Kvote for lisensfelling av jerv 2019/2020, samt 

sekretariatets saksfremlegg til e-post møte. Se 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda kan ikke se at det i klagene har fremkommet ny kunnskap som tilsier at 

vedtaket om kvoten for lisensfelling av jerv bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak 

datert 28. mai 2019 i sak 14/19 Kvote for lisensfelling av jerv 2019/2020. Rovviltnemnda i 

region 6 Midt-Norge ber med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å 

sluttbehandle klagen fra NOAH – for dyrs rettigheter og Naturvernforbundet. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda kan ikke se at det i klagene har fremkommet ny kunnskap som tilsier at 

vedtaket om kvoten for lisensfelling av jerv bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak 

datert 28. mai 2019 i sak 14/19 Kvote for lisensfelling av jerv 2019/2020. Rovviltnemnda i 

region 6 Midt-Norge ber med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å 

sluttbehandle klagen fra NOAH – for dyrs rettigheter og Naturvernforbundet. 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Trøndelag 

 


