
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal og Trøndelag 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  

Rovviltnemnda i region 6 Gunnar Alstad Inge Hafstad 

c/o Fylkesmannen i Trøndelag 974 89 360 74 16 80 66 

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

7734 STEINKJER 

 

 
 
Protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 
 

 

Tid:  Tirsdag 28. mai 2019 kl. 08:30 – 11:30 

Sted:  Scandic Hell Hotell i Stjørdal kommune  

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Gunnar Alstad (leder), Anne Berit Sæther, Frank Sve, 

Mattias Jåma, Maja-Britt Renander, Stig Klomsten (vara for Gunn I. Stokke). 

Forfall: Gunn I. Stokke 

 

 Andre: Inge Hafstad, Pernille Stordal Rønning, Marte Synnøve Lilleeng, 

Veronica Myhr Stavnås, Eva Dybwad Alstad, Gry Tveten Aune & Kjell Kippe 

(Fylkesmannen i Trøndelag), Per Flatberg (Naturvernforbundet), Frank Røym 

(Sør-Trøndelag Bondelag), Leif Hjulstad (Nord-Trøndelag Bondelag), Berit 

Marie Eira & Jørn Gunnar Olsen (Sametinget). 

 

Berit Marie Eira orienterte kort om Sametingets arbeid med rovviltsaker før møte åpnet. Møte 

ble åpnet ca. kl. 08:45. 

 

Saksliste 

09/19: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Dato for møte ble bestemt under rovviltnemndas møte den 8. mars 2019. På grunn av at 

rovviltnemnda ble invitert med på Reinbeitekonferansen den 28. – 29 mai ble temaet under 

befaringen endret i samråd med leder av rovviltnemnda. Saksliste ble satt opp i samråd med 

nemndsleder. Foreløpig møteinnkallelse med saksliste ble utsendt på e-post fredag den 3. mai, 

mens endelig møteinnkallelse med saksliste og saksfremlegg ble utsendt på e-post fredag den 

10. mai 2019.   

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

• Rovviltnemnda godkjenner møteinnkalling og saksliste. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

• Rovviltnemnda godkjenner møteinnkalling og saksliste. 

 

 

10/19: Referat- og orienteringssaker 

1. Sluttstatus kvotejakt på gaupe 2019 

Sekretariatet orienterte om sluttstatus for kvotejakt på gaupe i 2019. 

 

2. Endring av kvotevedtak lisensfelling ulv 2018/2019 

Med bakgrunn i Klima- og miljødepartementets vedtak datert 18. mars 2019 om endringer i 

lisensfellingsperioden for ulv fattet rovviltnemnda i et e-postmøte vedtak om endring av eget 

vedtak i sak 17/18; vedtak om kvote for lisensfelling av ulv 2018/2019 for region 6.  
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Rovviltnemnda fattet følgende enstemmig endringsvedtak: 

Med hjemmel i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 

10, fatter Rovviltnemnda i region 6 vedtak om endring av vedtak om kvoten for lisensfelling 

av ulv 2018/2019. Ordlyden i tredje kulepunkt i vedtak av 24. mai 2018 endres  

Fra: 

• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2018 til og med 31. mars 2019  

til; 

• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2018 til og med 31. mai 2019  

 

Og videre tilføyes et femte kulepunkt; 

• Det kan ikke utøves lisensfelling i de fredningsperioder som viltloven § 10 fastsetter. 

 

Kvotevedtak etter endringer ble; 

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 2018/2019:  

• Kvoten settes til 3 ulv  

• Lisensfellingsområdet er hele region 6 Midt-Norge.  

• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2018 til og med 31. mai 2019  

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

• Det kan ikke utøves lisensfelling i de fredningsperioder som viltloven § 10 fastsetter. 

 

I brev datert 28. mars 2019 orienterte KLD om at nemndenes vedtak om lisensfellingskvote 

for ulv 2018/2019vil gjelde frem til 31. mai med mindre nemndene fatter vedtak om kortere 

fellingsperiode.  

 

3. Status for oppfølging – kunnskapsinnhenting forvaltningsplan (jf. sak 04/19) 

Sekretariatet er i dialog med NINA om å utrede punktene i nemndas vedtak i sak 04/19, og 

sekretariatet orienterte om status i saken under nemndsmøte.  

 

4. Møtedeltagelse siden forrige møte 

a. Halvårsmøte med KLD og LMD 2. mai 

Under halvårsmøte mellom rovviltnemndene, KLD og LMD ble Gunnar Alstad og Mattias 

Jåma forhindret i å møte på grunn av streiken i SAS. For nemnda var det derfor kun Frank 

Sve som møtte. For sekretariatet møtte Inge Hafstad og Simon Heier. Frank orientert fra 

møte. 

Gunnar Alstad og Mattias Jåma hadde møte med Alistair Bath i WWF mandag den 27. mai 

2019 om utfordringer og muligheter med dagens jerveforvaltning. 

 

5. Kort gjennomgang av bjørnerapporten 

Sekretariatet foretok en kort gjennomgang av bjørnerapporten som kom primo april, blant 

annet med fokus på den lave prosenten med fungerende ekskrement prøver. Rapporten kan 

lastes ned her: https://www.rovdata.no/Brunbj%C3%B8rn/Rapporter.aspx 

 

6. Post til nemnda 

Sekretariatet tok en kort gjennomgang av postlisten. 

 

https://www.rovdata.no/Brunbj%C3%B8rn/Rapporter.aspx
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7. Søknader om skadefellingstillatelser siden forrige møte 

Sekretariatet tok en kort gjennomgang av søknader om skadefellingstillatelser siden forrige 

møte. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

• Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering. 

 

Kommentar fra rovviltnemnda angående orienteringssak 3 Status for oppfølging – 

kunnskapsinnhenting forvaltningsplan (jf. sak 04/19). Rovviltnemnda ber Fylkesmannen 

innhente tilbud fra flere enn NINA. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

• Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering med følgende 

kommentar til orienteringssak 3 Status for oppfølging – kunnskapsinnhenting 

forvaltningsplan (jf. sak 04/19): 

o Rovviltnemnda ber Fylkesmannen innhente tilbud fra flere enn NINA. 

 

 

11/19: Forvaltningsområde for gaupe – oppklaring av ulikheten mellom kart og 

beskrivelse av området 

Ved en inkurie så stemmer ikke beskrivelsen av forvaltningsområdet for gaupe med kartet for 

deler av gamle Nord-Trøndelag. Dette gjelder områdene øst for Trondheimsfjorden og vest 

for E6. Forvaltningsområdet er beskrevet slik i første avsnitt under forvaltningsområde 

Trøndelag i dagens forvaltningsplan, side 16 (det som er feil står i kursiv): 

Trøndelag: Kommunene Namsskogan, Grong og Snåsa vest for E6, Nærøy sør for 

Foldafjorden, hele kommunene Fosnes, Høylandet, Namsos (unntatt vest for fjorden Løgnin), 

Overhalla, Steinkjer, Verdal, Meråker, kommunene Inderøy, Levanger, Stjørdal øst for E6, 

hele kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal, Melhus, Klæbu, Trondheim, 

Malvik, Selbu, Midtre Gauldal, samt de deler av Holtålen og Tydal som er vest for følgende 

grense linje;  
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Kartet på side 17 i forvaltningsplanen er slik: 

 
 

Det er ikke foretatt endringer av kartet fra forrige forvaltningsplan fra 2013, kun teksten som 

ved en inkurie har blitt endret. Etter sekretariatets vurdering er det kartet som er gjeldende 

forvaltningsområde for gaupe.  
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Sekretariatets forslag til vedtak: 

Ved en inkurie så stemmer ikke beskrivelsen av forvaltningsområdet for gaupe med kartet for 

deler av gamle Nord-Trøndelag. Rovviltnemnda ber derfor sekretariatet endre teksten som 

beskriver forvaltningsområdet for gaupe på side 16 i forvaltningsplan for rovvilt i region 6 

fra: 

Trøndelag: Kommunene Namsskogan, Grong og Snåsa vest for E6, Nærøy sør for 

Foldafjorden, hele kommunene Fosnes, Høylandet, Namsos (unntatt vest for fjorden Løgnin), 

Overhalla, Steinkjer, Verdal, Meråker, kommunene Inderøy, Levanger, Stjørdal øst for E6, 

hele kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal, Melhus, Klæbu, Trondheim, 

Malvik, Selbu, Midtre Gauldal, samt de deler av Holtålen og Tydal som er vest for følgende 

grense linje;  

 

Til (endringer i kursiv): 

Trøndelag: Kommunene Namsskogan, Grong og Snåsa vest for E6, Nærøy sør for 

Foldafjorden, hele kommunene Fosnes, Høylandet, Namsos (unntatt vest for fjorden Løgnin), 

Overhalla, Steinkjer, Verdal, Meråker, Levanger, Frosta, Stjørdal, Hemne, Snillfjord, 

Agdenes, Orkdal, Meldal, Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu, Midtre Gauldal, samt 

den delen av Inderøy kommune som ligger øst for Trondheimsfjorden og de deler av Holtålen 

og Tydal som er vest for følgende grense linje;  

 

Mattias Jåma påpekte at det er feil i tekst angående Snåsavatnet også, og at dette må endres 

samtidig. Foreslår at dette endres til kommunene Namsskogan, Grong vest for E6 og Snåsa 

kommune nord for Snåsavatnet (følger strandlinjen) frem til Vegset og vest for E6 videre 

nordover til Grong kommune. Sekretariatet støtter dette forslaget. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Ved en inkurie så stemmer ikke beskrivelsen av forvaltningsområdet for gaupe med kartet for 

deler av gamle Nord-Trøndelag. Rovviltnemnda ber derfor sekretariatet endre teksten som 

beskriver forvaltningsområdet for gaupe på side 16 i forvaltningsplan for rovvilt i region 6 

fra: 

Trøndelag: Kommunene Namsskogan, Grong og Snåsa vest for E6, Nærøy sør for 

Foldafjorden, hele kommunene Fosnes, Høylandet, Namsos (unntatt vest for fjorden Løgnin), 

Overhalla, Steinkjer, Verdal, Meråker, kommunene Inderøy, Levanger, Stjørdal øst for E6, 

hele kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal, Melhus, Klæbu, Trondheim, 

Malvik, Selbu, Midtre Gauldal, samt de deler av Holtålen og Tydal som er vest for følgende 

grense linje;  

 

Til (endringer i kursiv): 

Trøndelag: Kommunene Namsskogan, Grong vest for E6 og Snåsa kommune nord for 

Snåsavatnet (følger strandlinjen) frem til Vegset og vest for E6 videre nordover til Grong 

kommune, Nærøy sør for Foldafjorden, hele kommunene Fosnes, Høylandet, Namsos (unntatt 

vest for fjorden Løgnin), Overhalla, Steinkjer, Verdal, Meråker, Levanger, Frosta, Stjørdal, 

Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal, Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu, 

Midtre Gauldal, samt den delen av Inderøy kommune som ligger øst for Trondheimsfjorden og 

de deler av Holtålen og Tydal som er vest for følgende grense linje;  
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12/19: Årsrapport rovvilt i region 6 Midt-Norge 

Sekretariatet tok en gjennomgang av årsrapporten (se eget vedlegg). 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

• Rovviltnemnda tar årsrapport 2018 til orientering. 

 

Anne Berit Sæther kommenterte at i alle figurtekster står det … «erstattet som drept av» … 

hun ber om at ordet «som» ikke benyttes i fremtidige rapporter. I fremtidige årsrapporter må 

det stå «erstattet drept av». 

Fremtidige årsrapporter bør inneholde kart fra Rovbase over påviste tap pr. rovdyr. 

 

Videre ble det stilt spørsmål om hvorfor antall erstattede går ned mens omsøkt erstattet er 

stabilt. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

• Rovviltnemnda tar årsrapport 2018 til orientering med følgende kommentarer: 

o I alle figurtekster står det … «erstattet som drept av» … ordet «som» bør ikke 

benyttes i fremtidige rapporter. I fremtidige årsrapporter må det stå «erstattet 

drept av». 

o Fremtidige årsrapporter bør inneholde kart fra Rovbase over påviste tap pr. 

rovdyr. 

 

 

13/19: Kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv 2019/2020 

Rovviltnemnda skal før 1. juni hvert år fatte vedtak om kvote for betingede fellingstillatelser 

på rovvilt for de artene der nemnda har myndighet til å ta slik beslutning. De betingede 

fellingstillatelsene kan iverksettes av Fylkesmannen med hjemmel i rovviltforskriftens §9. 

 

Bestandsmål og myndighet til å fastsette kvote for betingede fellingstillatelser  

Landet er delt inn i åtte forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall årlige 

ynglinger innenfor regionens grenser. Region 6 har følgende bestandsmål: 

• 12 ynglinger av gaupe 

• 10 ynglinger av jerv 

•   3 ynglinger av bjørn 

•   0 ynglinger av ulv 
 

Når bestanden ligger over de nasjonalt fastsatte målene for den enkelte region kan en 

rovviltnemnd tildele kvote for betinget skadefelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv til 

fylkesmannen for å forhindre at disse artene gjør skade på bufe eller tamrein. Vurderingen av 

om nemnda har myndighet skal for bjørn og ulv baseres på de siste dokumenterte data om 

siste års ynglinger. For gaupe og jerv skal vurderingen av nemndas myndighet baseres på 

gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene. Det er dataene fra 

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt som skal legges til grunn.  

 

Når det gjelder gaupe så er gjennomsnittlig antall familiegrupper de siste tre årene (perioden 

2016 – 2018) på 16,2 familiegrupper (NINA Rapport 1519-2018). Gjennomsnittlig antall 

registrerte ynglinger av jerv de siste tre årene (2016-2018) er 11,7 ynglinger (NINA-Rapport 
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1553-2018). Region 6 har ikke bestandsmål for ulv, slik at myndigheten til å fastsette 

betingede skadefellingstillatelser vil alltid ligger hos rovviltnemnda i region 6 for arten ulv.  

I de tilfeller der de nasjonale bestandsmålene i regionen ikke er nådd er det Miljødirektoratet 

som har myndighet til å fatte kvote om betingede fellingstillatelser. For region 6 gjelder dette 

for bjørn (se egen sak 19/18).  

 

Ut fra de nevnte vilkårene når det gjelder myndighet og bestandssituasjonen for de store 

rovdyra har rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge myndighet til å fastsette kvote for 

betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i region 6 Midt-Norge for 

perioden 1. juni 2019 til og med 15. februar 2020.  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (Jf. § 7, første ledd) har rovviltnemnda i region 6 Midt-

Norge fattet følgende vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og 

ulv i region 6 Midt-Norge for perioden 1. juni 2019 til og med 15. februar 2020: 

• 5 (fem) betingede skadefellingstillatelser på gaupe 

Bestanden ligger over bestandsmålet per i dag (tre års gjennomsnittet). Terskelen for felling 

av skadegjørende gaupe bør være lav i prioriterte beiteområder og i kalvingsland for tamrein. 

• 5 (fem) betingede skadefellingstillatelser på jerv 

Bestanden ligger på bestandsmålet per i dag (tre års gjennomsnittet). Terskelen for å tillate 

felling av skadegjørende jerv bør være lav i prioriterte beiteområder og i kalvingsland for 

tamrein. 

• 3 (tre) betingede skadefellingstillatelse på ulv 

Streifdyr av ulv kan forekomme. Om det blir registrert skader av ulv, og faren for nye skader 

er stor, bør fylkesmennene ha muligheten til å tillate skadefelling. De svensk-norske 

retningslinjene for forvaltning av genetisk verdifulle ulver skal følges. 

 

Nemnda kan til enhver tid trekke tilbake betingede skadefellingstillatelser, hvis det f.eks. blir 

registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og 

alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.   

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (Jf. § 7, første ledd) har rovviltnemnda i region 6 Midt-

Norge fattet følgende vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og 

ulv i region 6 Midt-Norge for perioden 1. juni 2019 til og med 15. februar 2020: 

• 5 (fem) betingede skadefellingstillatelser på gaupe 

Bestanden ligger over bestandsmålet per i dag (tre års gjennomsnittet). Terskelen for felling 

av skadegjørende gaupe bør være lav i prioriterte beiteområder og i kalvingsland for tamrein. 

• 5 (fem) betingede skadefellingstillatelser på jerv 

Bestanden ligger på bestandsmålet per i dag (tre års gjennomsnittet). Terskelen for å tillate 

felling av skadegjørende jerv bør være lav i prioriterte beiteområder og i kalvingsland for 

tamrein. 

• 3 (tre) betingede skadefellingstillatelse på ulv 

Streifdyr av ulv kan forekomme. Om det blir registrert skader av ulv, og faren for nye skader 

er stor, bør fylkesmennene ha muligheten til å tillate skadefelling. De svensk-norske 

retningslinjene for forvaltning av genetisk verdifulle ulver skal følges. 
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Nemnda kan til enhver tid trekke tilbake betingede skadefellingstillatelser, hvis det f.eks. blir 

registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og 

alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.   

 

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

Dersom vilkårene i § 7 i Forskrift om forvaltning av rovvilt er oppfylt, kan en rovviltnemnd 

fatte vedtak om kvote for skademotivert lisensfelling og/eller kvotejakt for å begrense veksten 

og/eller utbredelsen av en bestand av gaupe, jerv, bjørn og ulv. Lisensfellingsperioden for jerv 

er fra 10. september til og med 15. februar. Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt 

fastsatt av Klima- og miljødepartementet den 16. desember 2013 med presiseringer i brev 

datert 24. juni 2015 sier at vedtak om kvote for lisensfelling av bl.a. jerv skal fastsettes 

minimum tre måneder før lisensfellingen starter, slik at eventuell klagebehandling skal være 

ferdig før lisensfellingsperioden starter den 10. september.  

 

Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv når 

bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen, jf. 

forskriftens § 4. Nemndens myndighet for jerv baseres på gjennomsnittet av påviste ynglinger 

(dokumenterte og antatte) de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Den 

nyeste foreliggende bestandsrapporten for jerv, er NINA Rapport 1553 (Tovmo & Mattison 

2018). Der det fremgår at det for årene 2016, 2017 og 2018 er påvist henholdsvis 11, 7 og 17 

ynglinger av jerv i region 6. Noe som gir et 3-års gjennomsnitt på 11,7 ynglinger.  

 

Med bakgrunn i ovenstående har Rovviltnemnda i region 6 pr. dags dato myndighet til å 

fatte vedtak om kvote og fellingsområder for lisensfelling av jerv med hjemmel i 

rovviltforskriftens § 10, jf. rovviltforskriftens § 7 første ledd.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak som ble utsendt i saksfremlegget den 10. mai 2019: 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. 

rovviltforskriftens § 10, jf. §§ 1, 3 og 7, fatter rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende 

vedtak om lisensfelling av jerv innenfor region 6 i 2019/2020: 

• Kvoten settes til totalt 26 jerver som deles opp i en startkvote og en reservekvote: 

o Startkvote på 20 jerver hvorav 10 kan være tisper 

o Reservekvote på 6 jerver hvorav 3 kan være tisper 

• Det kan maksimalt felles 5 tisper innenfor forvaltningsområdet for jerv slik det er 

definert i forvaltningsplan vedtatt 22. mars 2018.  

• Restkvote skal tas ut av miljøforvaltningen så langt det lar seg gjøre i henhold til 

rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5.   

 

Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtaket. Lisensfellingen iverksettes 

for å forhindre fremtidige skader på bufe. Lisensfellingsperioden er fra og med 10. september 

2019 til og med 15. februar 2020. Fordelingen av startkvoten på 20 jerver mellom 

lisensfellingsområdene er som følger: 

 

1. Forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal: 

o Kvote på 1 (en) jerv. 

 

2. Prioriterte beiteområder i Møre og Romsdal: 

o Kvote på 3 jerver  
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3. Prioriterte beiteområder i Trøndelag:                   

o Kvote på 9 jerver  

o I perioden fra 10. september 2019 til og med 15. januar 2020 deles området inn 

i to delområder, med følgende fordeling av kvoten: 
3A: områdene nord for Trondheimsfjorden og vest for E6 – 4 jerver 

3B: områdene sør for Trondheimsfjorden og E14 – 5 jerver 

o Fra og med 16. januar 2020 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og 

eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele området. 

 

4. Forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag: 

o Kvote på 7 jerver  

o I perioden fra 10. september 2019 til og med 15. januar 2020 deles området inn 

i tre delområder, med følgende fordeling av kvoten: 
▪ 4A: Områdene nord for E14 – 5 jerver 

▪ 4B: Områdene sør for E14 – 2 jerver 

o  Fra og med 16. januar 2020 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og 

eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele forvaltningsområdet for 

jerv i Trøndelag. 

 

Det kan tildeles fra reservekvoten hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder innenfor forvaltningsområdene 

for jerv i region 6 må det fylkesvise bestandsmålet være oppfylt innenfor 

forvaltningsområdet (3 ynglinger i Møre og Romsdal og 7 ynglinger i Trøndelag). 

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder både utenfor og innenfor 

forvaltningsområdene for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata 

(publiseres ca. 1. oktober 2019) om yngleregistreringer av jerv i 2019 legges til grunn 

sammen med oppdatert informasjon om skader forvoldt av jerv på bufe og tamrein 

beitesesongen 2019. 

o Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oppfylt. 

o Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv 

beitesesongen 2019. 

 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at rovviltnemnda 

legger ved et program for ekstraordinære uttak av jerv samtidig som at kvote blir vedtatt ber 

Rovviltnemnda om at Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5 

prioriterer ekstraordinære uttak i følgende områder vinteren 2019/20.  

• Trøndelag:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. 

o Innenfor forvaltningsområdet – områdene nord for E14 og sør for Fv 74 

• Møre og Romsdal:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. 

 

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2019 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2019/20. 
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Behandling i møte 

Med bakgrunn i en økning av antall dokumenterte eller antatte jerveynglinger fra 11 ynglinger 

til 14 ynglinger etter at saksdokumentene ble sendt ut den 10. mai og frem til møte i 

rovviltnemnda den 28. mai 2019 endret sekretariatet sin innstilling til vedtak. 

Sekretariatets endrede forslag til vedtak (forslag til endringer står i kursiv): 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. 

rovviltforskriftens § 10, jf. §§ 1, 3 og 7, fatter rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende 

vedtak om lisensfelling av jerv innenfor region 6 i 2019/2020: 

• Kvoten settes til totalt 28 jerver som deles opp i en startkvote og en reservekvote: 

o Startkvote på 22 jerver hvorav 11 kan være tisper 

o Reservekvote på 6 jerver hvorav 3 kan være tisper 

• Det kan maksimalt felles 5 tisper innenfor forvaltningsområdet for jerv slik det er 

definert i forvaltningsplan vedtatt 22. mars 2018.  

• Restkvote skal tas ut av miljøforvaltningen så langt det lar seg gjøre i henhold til 

rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5.   

 

Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtaket. Lisensfellingen iverksettes 

for å forhindre fremtidige skader på bufe. Lisensfellingsperioden er fra og med 10. september 

2019 til og med 15. februar 2020. Fordelingen av startkvoten på 22 jerver mellom 

lisensfellingsområdene er som følger: 

 

1. Forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal: 

a. Kvote på 1 (en) jerv. 

 

2. Prioriterte beiteområder i Møre og Romsdal: 

a. Kvote på 4 (fire) jerver  

 

3. Prioriterte beiteområder i Trøndelag:                   

a. Kvote på 10 (ti) jerver  

b. I perioden fra 10. september 2019 til og med 15. januar 2020 deles området inn 

i to delområder, med følgende fordeling av kvoten: 
1. 3A: områdene nord for Trondheimsfjorden og vest for E6 – 4 

jerver 

2. 3B: områdene sør for Trondheimsfjorden og E14 – 6 jerver 

c. Fra og med 16. januar 2020 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og 

eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele området. 

 

4. Forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag: 

a. Kvote på 7 (syv) jerver  

b. I perioden fra 10. september 2019 til og med 15. januar 2020 deles området inn 

i tre delområder, med følgende fordeling av kvoten: 
i. 4A: Områdene nord for E14 – 5 jerver 

ii. 4B: Områdene sør for E14 – 2 jerver 

c.  Fra og med 16. januar 2020 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og 

eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele forvaltningsområdet for 

jerv i Trøndelag. 
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Det kan tildeles fra reservekvoten hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder innenfor forvaltningsområdene 

for jerv i region 6 må det fylkesvise bestandsmålet være oppfylt innenfor 

forvaltningsområdet (3 ynglinger i Møre og Romsdal og 7 ynglinger i Trøndelag). 

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder både utenfor og innenfor 

forvaltningsområdene for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata 

(publiseres ca. 1. oktober 2019) om yngleregistreringer av jerv i 2019 legges til grunn 

sammen med oppdatert informasjon om skader forvoldt av jerv på bufe og tamrein 

beitesesongen 2019. 

o Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oppfylt. 

o Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv 

beitesesongen 2019. 

 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at rovviltnemnda 

legger ved et program for ekstraordinære uttak av jerv samtidig som at kvote blir vedtatt ber 

Rovviltnemnda om at Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5 

prioriterer ekstraordinære uttak i følgende områder vinteren 2019/20.  

• Trøndelag:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. 

o Innenfor forvaltningsområdet – områdene nord for E14 og sør for Fv 74 

• Møre og Romsdal:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. 

 

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2019 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2019/20. 

 

Frank Sve foreslo følgende endringer av fordelingen av kvoten mellom lisensfellingsområde 1 

og 2 i sekretariatets endrede forslag: 

Fra: 

1. Forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal: 

a. Kvote på 1 (en) jerv. 

2. Prioriterte beiteområder i Møre og Romsdal: 

a. Kvote på 4 (fire) jerver  

 

Til: 

1. Forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal: 

a. Kvote på 2 (to) jerv. 

2. Prioriterte beiteområder i Møre og Romsdal: 

a. Kvote på 3 (tre) jerver  

 

Gunnar Alstad foreslo at kulepunkt en i kriterier for tildeling av reservekvote tas bort. Dette 

gjelder kulepunkt: 

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder innenfor forvaltningsområdene 

for jerv i region 6 må det fylkesvise bestandsmålet være oppfylt innenfor 

forvaltningsområdet (3 ynglinger i Møre og Romsdal og 7 ynglinger i Trøndelag). 

 

Gunnar Alstad foreslo å øke reservekvote fra 6 jerver til 8 jerver (4 tisper). 
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Gunnar Alstad ba om følgende protokolltilførsel: 

• Setningen “Med bakgrunn i yngleregistreringene i 2018 og foreløpige registreringer i 

2019 er det internt i regionen større behov for uttak i Trøndelag enn i Møre og 

Romsdal for å holde bestanden nede på de fylkesvise bestandsmålene nedfelt i 

forvaltningsplanen.” bør strykes eller omskrives slik at den er i tråd med den faktiske 

situasjonen. 

 

Avstemming 

• Frank Sve sitt forslag enstemmig vedtatt 

• Gunnar Alstad sitt forslag om at kulepunkt en i kriterier for tildeling av reservekvote 

tas bort enstemmig vedtatt 

• Gunnar Alstad sitt forslag om å øke reservekvote fra 6 jerver til 8 jerver (4 tisper) 

enstemmig vedtatt 

• De delene av sekretariatets innstilling som ikke er berørt av endringsforslagene ble 

enstemmig vedtatt 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. 

rovviltforskriftens § 10, jf. §§ 1, 3 og 7, fatter rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende 

vedtak om lisensfelling av jerv innenfor region 6 i 2019/2020: 

• Kvoten settes til totalt 30 jerver som deles opp i en startkvote og en reservekvote: 

o Startkvote på 22 jerver hvorav 11 kan være tisper 

o Reservekvote på 8 jerver hvorav 4 kan være tisper 

• Det kan maksimalt felles 5 tisper innenfor forvaltningsområdet for jerv slik det er 

definert i forvaltningsplan vedtatt 22. mars 2018.  

• Restkvote skal tas ut av miljøforvaltningen så langt det lar seg gjøre i henhold til 

rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5.   

 

Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtaket. Lisensfellingen iverksettes 

for å forhindre fremtidige skader på bufe. Lisensfellingsperioden er fra og med 10. september 

2019 til og med 15. februar 2020. Fordelingen av startkvoten på 22 jerver mellom 

lisensfellingsområdene er som følger: 

 

1. Forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal: 

a. Kvote på 2 (to) jerver. 

 

2. Prioriterte beiteområder i Møre og Romsdal: 

a. Kvote på 3 (tre) jerver  

 

3. Prioriterte beiteområder i Trøndelag:                   

a. Kvote på 10 (ti) jerver  

b. I perioden fra 10. september 2019 til og med 15. januar 2020 deles området inn 

i to delområder, med følgende fordeling av kvoten: 
1. 3A: områdene nord for Trondheimsfjorden og vest for E6 – 4 

jerver 

2. 3B: områdene sør for Trondheimsfjorden og E14 – 6 jerver 
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c. Fra og med 16. januar 2020 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og 

eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele området. 

 

4. Forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag: 

a. Kvote på 7 (syv) jerver  

b. I perioden fra 10. september 2019 til og med 15. januar 2020 deles området inn 

i tre delområder, med følgende fordeling av kvoten: 
i. 4A: Områdene nord for E14 – 5 jerver 

ii. 4B: Områdene sør for E14 – 2 jerver 

c. Fra og med 16. januar 2020 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og 

eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele forvaltningsområdet for 

jerv i Trøndelag. 

 

Det kan tildeles fra reservekvoten hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder både utenfor og innenfor 

forvaltningsområdene for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata 

(publiseres ca. 1. oktober 2019) om yngleregistreringer av jerv i 2019 legges til grunn 

sammen med oppdatert informasjon om skader forvoldt av jerv på bufe og tamrein 

beitesesongen 2019. 

o Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oppfylt. 

o Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv 

beitesesongen 2019. 

 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at rovviltnemnda 

legger ved et program for ekstraordinære uttak av jerv samtidig som at kvote blir vedtatt ber 

Rovviltnemnda om at Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5 

prioriterer ekstraordinære uttak i følgende områder vinteren 2019/20.  

• Trøndelag:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. 

o Innenfor forvaltningsområdet – områdene nord for E14 og sør for Fv 74 

• Møre og Romsdal:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. 

 

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2019 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2019/20. 

 

 

15/19: Forslag på kvote for betingede skadefelling og lisensfelling av bjørn 

Bestandsmålet for bjørn på tre årlige ynglinger i region seks er ikke nådd, og det er derfor 

Miljødirektoratet som har myndighet til å eventuelt vedta kvoter for betinget skadefelling og 

lisensfelling av bjørn i region 6, Midt-Norge. Jakttiden for lisensfelling av bjørn er fra og med 

21. august til og med 15. oktober.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Forslag til kvote for betinget skadefelling: 

Rovviltnemnda for region seks foreslår at det vedtas en betinget skadefellingskvote på 3 

bjørner, gjeldende for hele region 6 Midt-Norge, for perioden 1. juni 2019 – 15. oktober 2019. 
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Forslag til kvote for lisensfelling 

Rovviltnemnda for region seks foreslår følgende kvote for lisensfelling av bjørn i 2019 for 

region 6 Midt-Norge: 

• Områdene utenfor forvaltningsområde for bjørn:  

o 2 (to) bjørner 

• Områdene innenfor forvaltningsområde for bjørn: 

o 0 (null) bjørner 

• Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra fellingstillatelsen. 

 

Bjørner som eventuelt felles på skadefelling i forkant av lisensfellingsperioden belastes 

lisensfellingskvoten. 

 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Forslag til kvote for betinget skadefelling: 

Rovviltnemnda for region seks foreslår at det vedtas en betinget skadefellingskvote på 3 

bjørner, gjeldende for hele region 6 Midt-Norge, for perioden 1. juni 2019 – 15. oktober 2019. 

 

Forslag til kvote for lisensfelling 

Rovviltnemnda for region seks foreslår følgende kvote for lisensfelling av bjørn i 2019 for 

region 6 Midt-Norge: 

• Områdene utenfor forvaltningsområde for bjørn:  

o 2 (to) bjørner 

• Områdene innenfor forvaltningsområde for bjørn: 

o 0 (null) bjørner 

• Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra fellingstillatelsen. 

 

Bjørner som eventuelt felles på skadefelling i forkant av lisensfellingsperioden belastes 

lisensfellingskvoten. 

 

 
16/19: Eventuelt 

1. Møteplan for resten av 2019 

• 3. september (Stjørdal) 

• 24. – 25. oktober (Møre og Romsdal) 

 

 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 


