
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  

Rovviltnemnda i region 6 Gunnar Alstad Inge Hafstad 

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

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

7734 STEINKJER 

 

 
 
Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 
 

 

Tid:  Onsdag 31. mai 2017 kl. 12:30 – 17:00 

Sted:  Flerbrukshuset i Budalen, Midtre Gauldal kommune 

 

Deltagere:  Rovviltnemnda: Gunnar Alstad (leder), Gunn I. Stokke, Frank Sve, Ida Marie 

Bransfjell, Mattias Jåma. Forfall: Anne Berit Sæther. 

 Andre: Inge Hafstad, Lina Nøstvold, Julie Vesterhus & Linda Hovde Nordås 

(Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Kjell Vidar Seljevoll & Eva Alstad 

(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Astrid Buset & Marianne Aas Halse 

(Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Øystein Folden (Naturvernforbundet i 

Møre og Romsdal), Ingeborg Stavne (Mattilsynet), Atle Frantzen (Møre og 

Romsdal Bondelag), Berit Sølberg (Sør-Trøndelag Bondelag), Eivind Såstad 

Mjøen (Sør-Trøndelag Sau og Geit). 

 

 

 

 

Saksliste: 

24/17:  Godkjenning av innkallelse og saksliste 

Dato for møte ble bestemt under rovviltnemndas møte den 19. januar 2017. Saksliste er satt 

opp i samråd med leder av rovviltnemnda. Møteinnkallelse m/saksliste og saksfremlegg ble 

sendt ut på e-post tirsdag den 23. mai 2017. 

 Innkalling godkjent uten merknader 

 Saksliste godkjent med følgende tilføyelser: 

o To nye saker under sak 25/17 Referat- og orienteringssaker 

 Status for oppfølging av Stortingets flertallsmerknader om kongeørn 

 DNA-analyse av bjørnen som ble felt i Selbu kommune 

o Under sak 29/17 Eventuelt må det settes opp møteplan for resten av 2017 

 

 

25/17:  Referat- og orienteringssaker 

1. Henvendelse fra Ulvådalen sausankelag om ekstraordinært uttak av jerv 

Rovviltnemnda fikk den 18. april 2017 en henvendelse fra Ulvådalen sausankelag om 

ekstraordinært uttak av jerv i deres beiteområde. Henvendelsen ble videresendt fra nemnda til 

Miljødirektoratet den 25. april d.å. der nemnda viste til brev datert 25. oktober 2016 der 

nemnda anbefalte hvilke områder som bør prioriteres ved ekstraordinære uttak av jerv i region 

6 vinteren og våren 2016/17. 

2. Søknader om skadefellingstillatelser siden sist møte 

Sekretariatet tok en gjennomgang av søknader om skadefellingstillatelser siden forrige møte 

og orienterte om utfallet av disse. Rovviltnemnda ber om at de søknadene som behandles av 

Miljødirektoratet også kommer inn i oversikten, herunder de tillatelsene Miljødirektoratet gir 

på eget initiativ (ekstraordinært uttak).  
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3. Post til nemnda 

Sekretariatet gjennomgikk postlisten siden forrige møte. 

 

4. Status for oppfølging av Stortingets flertallsmerknader om kongeørn 

Sekretariatet hadde vært i kontakt med Klima- og miljødepartementet i forkant av møte og 

fikk opplyst om at det jobbes med å få sendt ut et forslag om endringer i rovviltforskriften 

angående kongeørn før sommeren. Departementet opplyste ikke konkret om hvilke endringer 

som ville bli foreslått. Det jobbes med å få videreført Fosen-prosjektet om kongeørn som 

skadevolder fra og med beitesesongen 2018. 

5. DNA-analyse av bjørnen som ble felt i Selbu kommune 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bekostet hurtiganalyse av DNA-prøven som ble tatt av 

bjørnen som ble felt i Selbu kommune den 24. april 2017. DNA-analysen viste at det var 

NT109 som ble felt. Dette er samme individ som gjorde skade i samme område under 

beitesesongen 2016. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

26/17:  Fastsettelse av kvote for lisensfelling av ulv 2017/18 

Lisensfellingsperioden for ulv er fra 1. oktober til og med 31. mars for områdene utenfor 

ulvesonen. 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. ulv skal fastsettes minimum tre måneder før 

lisensfellingen starter, slik at eventuell klagebehandling skal være ferdig før 

lisensfellingsperioden starter den 1. oktober. Eventuelle klager skal være ferdigbehandlet av 

førsteinstans (rovviltnemnda) og oversendt departementet senest tre uker før starten på 

lisensfellingen. Med bakgrunn i instruks om tidsfrister betyr dette at et vedtak om eventuell 

lisenskvote må fattes senest 1. juli.  

 

Med bakgrunn i at region 6 ikke har bestandsmål for ulv har rovviltnemnda myndighet til å 

fatte vedtak om kvote for lisensfelling av ulv. Pr. dags dato er det hittil i 2017 gitt 

skadefellingstillatelser for en ulv i Sør-Trøndelag.  Med bakgrunn i årvisse skader forvoldt av 

ulv i regionen, samt kjent aktivitet inneværende år i Sør-Trøndelag anbefalte sekretariatet at 

det blir fattet vedtak om lisensfelling av ulv i hele region 6. 
 

Sekretariatets forslag til 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 i 2017/2018: 

 Kvoten settes til totalt 2 ulv 

 Lisensfellingsområdet er hele region 6 Midt-Norge. 

 Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2017 til og med 31. mars 2018 

 Rovviltnemnda kan til en hver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier 

dette. 
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Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
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 2017/2018: 

 Kvoten settes til totalt 2 ulv 

 Lisensfellingsområdet er hele region 6 Midt-Norge. 

 Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2017 til og med 31. mars 2018 

 Rovviltnemnda kan til en hver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier 

dette. 

 

 

27/17:  Fastsettelse av kvote for lisensfelling av jerv 2017/18 

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. Eventuelle klager skal være 

ferdigbehandlet av førsteinstans (rovviltnemnda) og oversendt departementet senest tre uker 

før starten på lisensfellingen. Med bakgrunn i instruks om tidsfrister betyr dette at et vedtak 

om eventuell lisenskvote må fattes senest 10. juni.  

 

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 dokumenterte 

data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, noe som er 

11,0 ynglinger i region 6.  

 

Med bakgrunn i bestandsdata fra nasjonalt overvåkingsprogram har rovviltnemnda i region 6 

per 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: 

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 2017/2018: 

 Kvoten settes til totalt 15 jerver. 

 Det kan felles inntil 3 tisper innenfor områder med mål om yngling (Møre og Romsdal 

og Nord-Trøndelag). 

 Områder uten mål om yngling har ingen tispekvote. 

 Det settes en reservekvote på 6 dyr (3 kan være tisper) 

 Med unntak av Nord-Trøndelag skal det kun gis tilleggsdyr til områder uten mål om 

yngling. Hvis bestandsstatus fra Rovdata viser at de fylkesvise bestandsmålene er 

oppnådd innenfor yngleområdene for Sør-Trøndelag og/eller Møre og Romsdal kan 

det tildeles dyr fra reservekvoten til områdene der måltallet er oppnådd. 
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 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 

2017 til og med 15. februar 2018. Fordeling mellom lisensfellingsområdene er som følger: 

 Området med mål om yngling i MR: 

o Her tillates en kvote på 1 jerv (ei tispe). 

 

 Områder uten mål om yngling i MR: 

o Her tillates en kvote på 3 jerver. 

 

 Område med mål om yngling i ST:       

o Her tillates en kvote på 0 jerver. 

 

 Område uten mål om yngling i ST (bortsett fra Fosenhalvøya):  

o Her tillates en kvote på 3 jerver. 

 

 Område med mål om yngling i NT (NT øst for E6): 

o Her tillates en kvote på 4 jerver (2 tisper).  

 

 Område uten mål om yngling i NT samt Fosenhalvøya i ST: 

o Her tillates en kvote på 4 jerver.   

 

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 2017/18.  

 Nord-Trøndelag: Områdene utenfor mål om yngling. Innenfor yngleområdet i Luru 

reinbeitedistrikt, samt Sørfjella (grenseområdet mellom Verdal, Meråker, Stjørdal og 

Levanger kommuner) 

 Sør-Trøndelag: Område uten mål om yngling 

 Møre og Romsdal: Område uten mål om yngling 

 

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2017 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2017/18. 

 

Forslag fra Gunnar Alstad: 

Med bakgrunn i at startkvoten er lavere enn fjorårets kvote, samt at kvoten vedtas før 

beitesesongen for sau i 2017 og at bestandsstatus for jerv våren 2017 ennå ikke er fastsatt, 

ønsker rovviltnemnda å ha den fleksibiliteten en forholdsvis stor reservekvote gir. En stor 

reservekvote er også viktig for å ta høyde for skadesituasjonen for rein vinteren 2017/18. 

 Reservekvoten økes fra 6 dyr (3 tisper) til 8 dyr (4 tisper), ellers ingen endringer av 

sekretariatets forslag 

 

Votering: 

1. Sekretariatets forslag – 0 stemmer 
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2. Gunnar Alstad sitt forslag – 5 stemmer 

 

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 2017/2018: 

 Kvoten settes til totalt 15 jerver. 

 Det kan felles inntil 3 tisper innenfor områder med mål om yngling (Møre og Romsdal 

og Nord-Trøndelag). 

 Områder uten mål om yngling har ingen tispekvote. 

 Det settes en reservekvote på 8 dyr (4 kan være tisper) 

 Med unntak av Nord-Trøndelag skal det kun gis tilleggsdyr til områder uten mål om 

yngling. Hvis bestandsstatus fra Rovdata viser at de fylkesvise bestandsmålene er 

oppnådd innenfor yngleområdene for Sør-Trøndelag og/eller Møre og Romsdal kan 

det tildeles dyr fra reservekvoten til områdene der måltallet er oppnådd. 

 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 

2017 til og med 15. februar 2018. Fordeling mellom lisensfellingsområdene er som følger: 

 Området med mål om yngling i MR: 

o Her tillates en kvote på 1 jerv (ei tispe). 

 

 Områder uten mål om yngling i MR: 

o Her tillates en kvote på 3 jerver. 

 

 Område med mål om yngling i ST:       

o Her tillates en kvote på 0 jerver. 

 

 Område uten mål om yngling i ST (bortsett fra Fosenhalvøya):  

o Her tillates en kvote på 3 jerver. 

 

 Område med mål om yngling i NT (NT øst for E6): 

o Her tillates en kvote på 4 jerver (2 tisper).  

 

 Område uten mål om yngling i NT samt Fosenhalvøya i ST: 

o Her tillates en kvote på 4 jerver.   

 

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 2017/18.  

 Nord-Trøndelag: Områdene utenfor mål om yngling. Innenfor yngleområdet i Luru 

reinbeitedistrikt, samt Sørfjella (grenseområdet mellom Verdal, Meråker, Stjørdal og 

Levanger kommuner) 

 Sør-Trøndelag: Område uten mål om yngling 



Side 6 av 6 

 

 Møre og Romsdal: Område uten mål om yngling 

 

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2017 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2017/18. 

 

Protokolltilførsel fra sekretariatet: 

 Hvis revideringen av forvaltningsplanen medfører at grensene for forvaltningsområdet 

for jerv i region 6 Midt-Norge endres i løpet av lisensfellingsperioden, skal grensene 

for lisensfellingsområdene være uendret ut lisensfellingsperioden 2017/18. 

 

 

28/17:  Revidering av forvaltningsplanen 

Forvaltningsplanen ble gjennomgått og endret med de innspill som kom i møtet. 

Rovviltnemndas medlemmer ba om å få tilsendt utkast til revidert forvaltningsplan som et 

word-dokument slik at de kunne skrive forslag til eventuelle endringer direkte inn i 

dokumentet.  

 

Konkrete endringer: 

 Forvaltningsområde for gaupe utvides i Holtålen kommune slik at alt areal sør for fv. 

30 inngår i forvaltningsområdet. 

 Endre fargevalget på vedlegg 10 Forvaltningsområder for rovvilt i region 6 Midt-

Norge - fig. 1  

 Sette inn samiske navn på alle reinbeitedistriktene 

 Mindretallsforslagene fra møte den 20. april skal synliggjøres i høringsbrevet, og være 

en del av høringen 

 Sette inn et forord (gjøres til høsten i forbindelse med godkjenningen) 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Utkast til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge legges ut på 

offentlig høring med de endringer som kom frem under møte, og som kommer frem 

gjennom en e-postrunde blant nemndas medlemmer. Nemndas medlemmer gis en frist 

til 6. juni med å gi tilbakemelding til sekretariatet.  

 Høringsfrist settes til 22. september 2017.  

 

 

29/17:  Eventuelt 

1. Møteplan for resten av 2017: 

 27. juni:  Telefonmøte 

 19. september: Høringsmøte – Stjørdal kommune 

 26. oktober:  Møte i rovviltnemnda – Verdal kommune 

  

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 


