
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 

 
  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  
Rovviltnemnda i region 6 Toril Melheim Strand Inge Hafstad 
c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 922 15 455 74 16 80 66 
 toril.melheim.strand@nessetpost.no  iha@fmnt.no  
7734 STEINKJER 

 

 
Referat fra telefonmøte i Rovviltnemnda for region 6 
 
Tidspunkt:  15. januar 2011 kl. 09.00 til kl. 10.00 
 
Tilstede: Rovviltnemndas medlemmer: Toril Melheim Strand (leder), Arne Braut, Ida 

Marie Bransfjell, Sten Jønsson & Gunnar Alstad.  
Forfall rovviltnemnda: Sara Kveli  

 Andre: Kjell Vidar Seljevoll (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) og Inge Hafstad 
(Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, sekretariatet). 

 

Saksliste:  
Sak 04/11: Godkjenning av innkallelse og saksliste  

Innkallelse og saksliste godkjennes uten merknader.  
 

Sak 05/11: Tildeling av dyr fra reservekvoten for kvotejakt på gaupe i 2011  
Rovdata sin foreløpige analyse over antall familiegrupper pr. 9. februar 2011 
ble ettersendt i e-post datert 11. februar d.å. og viste at region seks har 16 
forskjellige familiegrupper av gaupe. Imidlertid er disse forholdsvis skjevt 
fordelt i regionen med 12 familiegrupper i Nord-Trøndelag, 3 i Sør-Trøndelag 
og 1 i Møre og Romsdal.  
 
Det har kommet inn skriftlige søknader om tilleggsdyr fra Verdal sauavlslag 
(kvotejaktsområde 10) og fra Holtålen kommune (kvotejaktsområde 6). I 
tillegg har det kommet muntlige henvendelser fra Fosen reinbeitedistrikt 
(kvotejaktsområde 16) og Skjækerfjell reinbeitedistrikt (kvotejaktsområde 10 
og 11). Sekretariatets innstilling til tildeling ble utsendt i e-post datert 11. 
februar var som følger: 

• Kvotejaktsområde 10 1 dyr 
• Kvotejaktsområde 11 2 dyr 
• Kvotejaktsområde 16 2 dyr 

 
På grunn av overskyting i kvotejaktsområde 16 har Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag, i samråd med leder av rovviltnemnda, allerede tildelt et reservedyr 
til kvotejaktsområde 16. Forslaget om to reservedyr til kvotejaktsområde 16 
kommer derfor i tillegg til det dyret som allerede er tildelt. Med bakgrunn i 
samtaler mellom sekretariatet og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag foreslås det 
ikke tildeling av reservedyr til noen av kvotejaktsområdene i Sør-Trøndelag. 
 
Rovviltnemnda støtter innstillingen, men vil øke tildelingen til 
kvotejaktsområde 10 på grunn av tapssituasjonen til Skjækerfjell 
reinbeitedistrikt, samt at kvotejaktsområde 10 har fire av de 16 
familiegruppene i region seks og av den grunn har en uforholdsmessig stor 
andel av gaupebestanden i region seks. Rovviltnemnda ønsker også å tildele et 
dyr til kvotejaktsområde 6 (Holtålen og Midtre Gauldal) på grunn av at det er i 
dette området i Sør-Trøndelag det er størst aktivitet av gaupe. 
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Rovviltnemndas vedtak: 
Rovviltnemnda vedtar å tildele reservedyr til følgende kvotejaktsområder: 

• Kvotejaktsområde 6: 1 (et) dyr 

• Kvotejaktsområde 10: 2 (to) dyr 

• Kvotejaktsområde 11: 2 (to) dyr 

• Kvotejaktsområde 16: 2 (to) dyr 

Det tildeles ikke voksne hunndyr fra reservekvoten 

 
Med denne tildelingen er det igjen 6 (seks) dyr av reservekvoten, hvorav 4 
(fire) kan være voksne hunndyr. 
 

Sak 06/11: Eventuelt. 
1. Lisensfelling av jerv 

Det har vært stor aktivitet i forbindelse med lisensfelling av jerv i Møre 
og Romsdal. Rovviltnemndas pressemelding om økt fokus på 
lisensfelling har hjulpet for Møre og Romsdal sin del. I samråd mellom 
fylkesmennene i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag, samt leder av 
rovviltnemnda ble det fredag den 11. februar tildelt et dyr fra 
reservekvoten på jerv til område med mål om yngling i Møre og 
Romsdal. Under telefonmøte tirsdag 15. februar ble det tildelt 
ytterligere et dyr fra reservekvoten til område med mål om yngling i 
Møre og Romsdal. 
 
Oversikt over felte jerv under lisensfellingsperioden: 
Møre og Romsdal 6 jerver 
Sør-Trøndelag  2 jerver 
Nord-Trøndelag 1 jerv 
 
Dette betyr at av kvoten på 30 dyr (+ 6 i tilleggskvote) ble det felt 9 dyr 
i forbindelse med lisensfelling. Av de 9 dyrene som er felt er en jerv 
felt på skadefelling før lisensfellingsperioden og en jerv felt ulovlig 
(skutt før lisensfellingsperioden). 
 

2. Møte i Molde 9. – 10. mars 
Alle høringsuttalelsene som kommer inn vil fortløpende bli lagt ut på 
SharePoint. Gå inn på Forvaltningsplan på venstremenyen og se i 
mappen som heter «Høringsuttalelser 2011».  
 

3. Pressemelding om sporing av familiegrupper av gaupe 
Det bør oppfordres til en siste innsats for å få registrert flest mulig 
familiegrupper av gaupe i region seks. Sekretariatet sender ut 
pressemelding på vegne av rovviltnemnda. 

 
 
Inge Hafstad 
(referent) 


