
 

 

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:  Mandag den 24. – tirsdag den 25. oktober 2016. Møtestart kl. 16.30 den 24. oktober, 

avsluttet kl. 19.00. Tirsdag den 25. oktober startet møte kl. 08.30 og ble avsluttet kl. 

14.00. 

Sted: Hotell Alexandra i Molde kommune 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Gunnar Alstad (leder), Mattias Jåma, Anne Berit Sæther, 

Frank Sve (mandag den 24. oktober). Forfall: Gunn Stokke (vara Per Olav 

Hopsø kunne ikke møte), Idar Bransfjell. 

 Andre: Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Kjell Vidar Seljevoll 

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

Halse, Ulf Lucasen (mandag 24. oktober) & Frank Madsøy (tirsdag 25. 

oktober) (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Lars Olav Lund (Statens 

naturoppsyn), Atle Frantzen (Møre og Romsdal bondelag), Eystein Opdøl 

(Møre og Romsdal Sau og Geit), Frank Røym (Sør-Trøndelag bondelag), 

Jostein Dragset (Mattilsynet) & Øystein Folden (Naturvernforbundet i Møre og 

Romsdal) 

 

 

Saksliste: 

Sak 48/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent med to tilføyelser under sak 57/16 Eventuelt 

o Søknad fra Ulvådalen sausankelag om tildeling av jerv fra tilleggskvoten til 

område med mål om yngling i Møre og Romsdal 

o Møteplan 2017 

 

Sak 49/16: Referat- og orienteringssaker 

1. Utvidelse av lisensfellingsområde for ulv 

Den 5. oktober 2016 vedtok rovviltnemnda å utvide lisensfellingsområde for ulv til å gjelde 

hele region 6, og ikke bare Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Bakgrunnen for dette var 

antatte skader forvoldt av ulv i Meråker og Stjørdal kommuner. Kvotens størrelse ble ikke 

endret. 

 

Rovviltnemndas vedtak datert 5. oktober 2016: 

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 2016/2017: 

 Kvoten settes til totalt 2 ulv 

 Lisensfellingen gjelder hele region 6 Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og 

Møre og Romsdal fylker). 

mailto:goalstad@online.no
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 Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2016 til og med 31. mars 2017 

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

dette. 

 

2. Søknader om skadefellingstillatelser etter forrige møte 

Sekretariatet tok en gjennomgang av innkomne søknader om skadefellingstillatelser i 

perioden fra og med 1. september 2016 og frem til dags dato.  

 

3. Status lisensfelling av jerv, bjørn og ulv 

Sekretariatet tok en gjennomgang av status for lisensfelling av jerv, bjørn og ulv i regionen. 

Det ble ikke felt bjørn på lisensfelling i løpet av lisensfellingsperioden 21. august – 15. 

oktober. Det er ikke felt ulv på lisensfelling pr. 25. oktober d.å. 

 

Det er felt seks jerver på lisensfelling, samt at det ble funnet en jerv i Meråker i sommer som 

trekkes ifra kvoten.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til etterretning 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til etterretning 

 

Sak 50/16: Status for revideringen av forvaltningsplanen 

 Orientering fra innspillsmøtene 

 Status for sekretariatets evaluering 

 Veien videre 

Leder av rovviltnemnda orienterte fra de fire forskjellige innspillsmøtene som har vært 

arrangert i Grong (31. august), Verdal (3. oktober), Oppdal (17. oktober) og Molde (24. 

oktober). I stikkordsform oppsummerte leder følgende: 

 Innspillsmøtene har blitt positivt mottatt. Viktig med fylkesvise innspillsmøter slik at 

flest mulig kan delta. 

 Med unntak av Møre og Romsdal har det vært litt skuffende oppslutning, spesielt fra 

kommunene. Skyldes dette rovdyrtretthet i enkelte områder? 

 Mange fornuftige innspill, men også en del som går på ting nemnda ikke har 

myndighet på. Selv om dette ikke skal inn i selve forvaltningsplanen, er det viktige 

innspill som nemnda kan signalisere videre oppover i systemet. 

 Stigende engasjement fra møte om reindrift, til møte i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag 

og til slutt Møre og Romsdal. 

 

På grunn av hardt arbeidspress hos sekretær og resten av sekretariatsgruppen erkjente 

sekretær at arbeidet med evalueringen av forvaltningsplanen i tråd med nemndas vedtak i sak 

31/16 Forslag til evaluering av sentrale punkter i forvaltningsplanen ikke har kommet i gang. 

Det er planlagt et arbeidsmøte i sekretariatsgruppen torsdag den 17. november d.å. der vi skal 

ta en gjennomgang av de punktene vi er bedt om å evaluere, samt fordele oppgavene mellom 

oss i sekretariatsgruppen.  

 

Nemnda ber om at arbeidet med evalueringen prioriteres. Nemnda ønsker et arbeidsmøte i 

første halvdel av januar der evalueringen av forvaltningsplanen er et av temaene. 
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Fremdriftsplan, som ble vedtatt i sak 32/16 Fremdriftsplan for revidering av forvaltningsplan 

under møte i rovviltnemnda den 26. mai 2016 holdes uendret.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Rovviltnemnda tar orienteringen til etterretning 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

 Rovviltnemnda tar orienteringen til etterretning 

 

Sak 51/16: Oppfølging av brev om tidlig nedsanking av sau 

 Fylkesvis gjennomgang av mulighetsrom  

 Veien videre 

Klima- og miljødepartementets (KLD) brev datert 20. juni 2016 om tidlig nedsanking av sau 

innenfor yngleområdet for jerv er blitt fulgt opp av fylkesmennene i tråd med rovviltnemndas 

føringer gitt i sak 40/16 Eventuelt, punkt 1, under telefonmøte den 28. juni 2016. De 

forskjellige fylkesmennene orienterte om hva som er gjort fra fylkesmennene for å følge opp 

brevet fra KLD om tidlig nedsanking, med tilbakemeldinger fra brukere, organisasjoner og 

kommuner. 

 

Nemnda ber fylkesmennene sende brev til nemnda der de oppsummerer hvordan brevet er 

fulgt opp i sitt fylke, samt hvilke tilbakemeldinger som har kommet. I fylkesmennenes 

tilbakemelding til nemnda bør det også komme frem hvilke tanker fylkesmannen gjør i 

forhold til tidlig nedsanking og mulighetsrommet. Fylkesmennenes brev legges ved som 

vedlegg til rovviltnemndas skriftlige tilbakemelding til KLD.   

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Rovviltnemnda ber sekretariatet utarbeide forslag til skriftlig tilbakemelding til 

Klima- og miljødepartementet basert på orienteringene fra fylkesmennene og 

tilbakemeldingene fra nemnda under møte. Forslag til tilbakemelding sendes 

nemndas medlemmer på e-post for godkjenning. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda ber sekretariatet utarbeide forslag til skriftlig tilbakemelding til 

Klima- og miljødepartementet basert på orienteringene fra fylkesmennene og 

tilbakemeldingene fra nemnda under møte. Forslag til tilbakemelding sendes 

nemndas medlemmer på e-post for godkjenning. 

 

Sak 52/16: Status for samordningsoppdraget 

 Presentasjon av NINA rapport 1255 «Samordning av forvaltning 

av jerv i Sør-Norge» v/John Odden 

 Spørsmål og diskusjon 

 Veien videre – utgangspunkt i referatet fra møte på Lillehammer 

den 22. september 2016 

John Odden fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) presenterte rapporten som er 

utarbeidet i forbindelse med region 3 Oppland sitt samordningsoppdrag om jerv i Sør-Norge. 

Gunnar Alstad orienterte om møte på Lillehammer den 22. september. I møtereferatet fra 22. 

september er nemndene bedt om å gi tilbakemelding innen 1. februar 2017 på konkrete saker 
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som blant annet sonering. Nemndas arbeidsmøte i første halvdel av januar tar en 

gjennomgang av sekretariatets forslag til oppfølging. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Rovviltnemnda ber sekretariatet arbeide videre med punktene under punkt 4 i 

referatet fra møte på Lillehammer den 22. september 2016 med bakgrunn i 

tilbakemeldingene fra nemnda under møte. Forslag til oppfølging av punktene 

legges frem for rovviltnemnda under neste møte. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda ber sekretariatet arbeide videre med punktene under punkt 4 i 

referatet fra møte på Lillehammer den 22. september 2016 med bakgrunn i 

tilbakemeldingene fra nemnda under møte. Forslag til oppfølging av punktene 

legges frem for rovviltnemnda under neste møte. 

 

Sak 53/16: Presentasjon av NINA Rapport 1268 «Evaluering av regional 

rovviltforvaltning» v/John Odden 

 Spørsmål og diskusjon 
John Odden fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) presenterte rapporten om 

evaluering av regional rovviltforvaltning. Det ble satt av tid til spørsmål og diskusjon etter 

presentasjonen. Rapporten og oppfølgingen av denne vil bli tema under halvårsmøte mellom 

Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og rovviltnemndene på 

Gardermoen mandag den 31. oktober 2016.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Rovviltnemnda tar orienteringen til etterretning. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 54/16: Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2017 

I Forskrift om forvaltning av rovvilt (fastsatt ved kgl. res.18. mars 2005 med hjemmel i lov 

29. mai 1981 nr. 38 om viltet) gis en rovviltnemnd mulighet til å fatte vedtak om kvote for 

jakt på gaupe i medhold av viltloven § 9, jf. naturmangfoldlovens høstningsprinsipp i § 16, 

dersom bestanden ligger over det fastsatte nasjonale målet for gaupe i regionen.  

 

Bestandsovervåkingen viser at gaupebestanden i region 6 ligger over det nasjonale 

bestandsmålet. Det er registrert henholdsvis 12,5 (4 i MR, 2 i ST og 6,5 i NT), 17 (2 i MR, 5 i 

ST og 10 i NT) og 14,5 (3,5 i MR, 4,5 i ST og 6,5 i NT) familiegrupper av gaupe før jakt i 

regionen i henholdsvis 2014, 2015 og 2016. Dette gir et gjennomsnitt på 14,7 familiegrupper 

de tre siste årene for regionen (NINA rapport 1280-2016). Dette betyr at rovviltnemnda i 

region 6 har myndighet til å fatte kvote for kvotejakt på gaupe i 2017. 

 
I forhold til sekretariatets innstilling gjorde rovviltnemnda følgende tilføyelse under punkt 3 i 

vedtaket; Ved tildeling fra reservekvoten kan rovviltnemnda dele opp kvotejaktsområder for å 

målrette bruken av reservekvoten. Med denne endringen ble kvoten enstemmig vedtatt.  
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Sekretariatets forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 16 (jf. § 77), jf. rovviltforskriftens § 11, jf. §§ 3, 4 og 7, 

fatter Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 

medhold av viltlovens § 9 for perioden 1. februar 2017 til 31. mars 2017 i rovviltsregion 6 Midt-

Norge: 

1. En kvote på 21 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2017.  

 Hunndyrkvote for yngleområdene settes til 4 voksne hunndyr med følgende 

fordeling mellom fylkene: 

o Yngleområdet i Nord-Trøndelag – 2 (to) voksne hunngauper 

o Yngleområdet i Sør-Trøndelag – 1 (ei) voksen hunngaupe 

o Yngleområdet i Møre og Romsdal – 1 (ei) voksen hunngaupe. 

 Ingen hunndyrkvote for områder uten mål om yngling. 

 

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til avgrensete kvotejaktsområder: 
 

Område med mål om yngling i Møre og Romsdal 

De deler av Møre og Romsdal der det i den geografiske differensieringen for gaupe i 

forvaltningsplanen er mål om yngling (kommunene gamle Aure, Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva Driva). 

 2 gaupe 
 

Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag 

Sør-Trøndelag med unntak av Fosenhalvøya, Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, 

samt østlige deler av Tydal og Holtålen kommuner. 

 3 gaupe 
 

Område uten mål om yngling i Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya) 

Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, samt østlige deler av Tydal og Holtålen 

kommuner. 

 3 gauper 
 

Område med mål om yngling i Nord-Trøndelag 

Høylandet, Fosnes, Overhalla, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy 

(øst for E6) og Steinkjer kommuner. Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner (vest 

for E6), Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune 

som ligger nord for Namsenfjorden og øst for fjorden Løgnin. 

 3 gauper 
 

Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag (Indre Namdalen) 

Røyrvik og Lierne kommuner, samt Snåsa, Namsskogan og Grong kommuner øst for 

E6. 

 6 gauper 
 

Område uten mål om yngling (Nord-Trøndelag med hele Fosenhalvøya) 

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune 

som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin, samt fastlandsdelen av Leka 

kommune og Nærøy kommune nord for Foldafjorden. 

 4 gauper 
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2. Det åpnes for kvotefri jakt i Møre og Romsdal, bortsett fra i kommunene Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal, gamle Aure og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva 

Driva. 
 

3. Rovviltnemnda kan vurdere å tildele hele eller deler av en reservekvote på inntil 4 dyr. Det 

skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier 

det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein. Dersom det finnes 

grunnlag for å benytte reservekvoten eller deler av reservekvoten på 4 dyr kan inntil 2 dyr 

av denne være voksne hunngauper.  
 

4. Tildelte gauper kan ikke flyttes fra et kvotejaktsområde uten mål om yngling til et 

kvotejaktsområde med mål om yngling. Det skal gjøres unntak fra dette punktet i tilfelle 

overskyting i en region og dersom reservekvote ikke foreligger.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 16 (jf. § 77), jf. rovviltforskriftens § 11, jf. §§ 3, 4 og 7, 

fatter Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 

medhold av viltlovens § 9 for perioden 1. februar 2017 til 31. mars 2017 i rovviltsregion 6 Midt-

Norge: 
1. En kvote på 21 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2017.  

 Hunndyrkvote for yngleområdene settes til 4 voksne hunndyr med følgende 

fordeling mellom fylkene: 

o Yngleområdet i Nord-Trøndelag – 2 (to) voksne hunngauper 

o Yngleområdet i Sør-Trøndelag – 1 (ei) voksen hunngaupe 

o Yngleområdet i Møre og Romsdal – 1 (ei) voksen hunngaupe. 

 Ingen hunndyrkvote for områder uten mål om yngling. 
 

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til avgrensete kvotejaktsområder: 
 

Område med mål om yngling i Møre og Romsdal 

De deler av Møre og Romsdal der det i den geografiske differensieringen for gaupe i 

forvaltningsplanen er mål om yngling (kommunene gamle Aure, Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva Driva). 

 2 gaupe 
 

Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag 

Sør-Trøndelag med unntak av Fosenhalvøya, Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, 

samt østlige deler av Tydal og Holtålen kommuner. 

 3 gaupe 
 

Område uten mål om yngling i Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya) 

Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, samt østlige deler av Tydal og Holtålen 

kommuner. 

 3 gauper 
 

Område med mål om yngling i Nord-Trøndelag 

Høylandet, Fosnes, Overhalla, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy 

(øst for E6) og Steinkjer kommuner. Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner (vest 

for E6), Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune 

som ligger nord for Namsenfjorden og øst for fjorden Løgnin. 

 3 gauper 
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Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag (Indre Namdalen) 

Røyrvik og Lierne kommuner, samt Snåsa, Namsskogan og Grong kommuner øst for 

E6. 

 6 gauper 
 

Område uten mål om yngling (Nord-Trøndelag med hele Fosenhalvøya) 

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune 

som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin, samt fastlandsdelen av Leka 

kommune og Nærøy kommune nord for Foldafjorden. 

 4 gauper 
 

2. Det åpnes for kvotefri jakt i Møre og Romsdal, bortsett fra i kommunene Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal, gamle Aure og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva 

Driva. 
 

3. Rovviltnemnda kan vurdere å tildele hele eller deler av en reservekvote på inntil 4 dyr. Det 

skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier 

det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein. Dersom det finnes 

grunnlag for å benytte reservekvoten eller deler av reservekvoten på 4 dyr kan inntil 2 dyr 

av denne være voksne hunngauper. Ved tildeling fra reservekvoten kan rovviltnemnda dele 

opp kvotejaktsområder for å målrette bruken av reservekvoten. 
 

4. Tildelte gauper kan ikke flyttes fra et kvotejaktsområde uten mål om yngling til et 

kvotejaktsområde med mål om yngling. Det skal gjøres unntak fra dette punktet i tilfelle 

overskyting i en region og dersom reservekvote ikke foreligger.  

 

Sak 55/16: Høring på ny forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når 

tamrein blir drept eller skadet av rovvilt 

Sekretariatet gjennomgikk forslaget til ny forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når 

tamrein blir drept eller skadet av rovvilt. Høringsfrist er 15. november 2016.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Rovviltnemnda ber sekretariatet utarbeide forslag til høringsuttalelse basert på 

tilbakemeldingene fra nemnda under møte. Forslag til høringsuttalelse sendes 

nemndas medlemmer på e-post for godkjenning. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda ber sekretariatet utarbeide forslag til høringsuttalelse basert på 

tilbakemeldingene fra nemnda under møte. Forslag til høringsuttalelse sendes 

nemndas medlemmer på e-post for godkjenning. 

 

Sak 56/16: Post til nemnda 

Sekretariatet gikk igjennom postlisten. Postlisten ble sendt ut søndag 23. oktober 2016.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Rovviltnemnda tar orienteringen til etterretning 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar orienteringen til etterretning 
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Sak 57/16: Eventuelt 

1. Ekstraordinære uttak av bjørn 

Under beitesesongen 2016 har det vært betydelig aktivitet av bjørn som har forvoldt skade på 

sau og lam i kommunene Verdal, Levanger, Meråker og Selbu. Sekretariatet la derfor frem 

forslag om at rovviltnemnda sender en henvendelse til Miljødirektoratet der nemnda ber 

direktoratet foreta ekstraordinære uttak av bjørn i dette området. Uttaket må foregå enten 

høsten 2016 eller før beitesesongen våren 2017. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at beitedyr skal ha 

prioritet i forhold til bjørn utenfor yngleområdet for bjørn ber rovviltnemnda om at 

Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5 prioriterer ekstraordinære 

uttak av bjørn i følgende områder høsten 2016/våren 2017: 

 Nord-Trøndelag: områdene utenfor mål om yngling med spesielt fokus på Verdal, 

Levanger og Meråker kommuner. 

 Sør-Trøndelag: Hele fylket, men med spesielt fokus på Selbu og Tydal kommuner 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at beitedyr skal ha 

prioritet i forhold til bjørn utenfor yngleområdet for bjørn ber rovviltnemnda om at 

Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5 prioriterer ekstraordinære 

uttak av bjørn i følgende områder høsten 2016/våren 2017: 

 Nord-Trøndelag: områdene utenfor mål om yngling med spesielt fokus på Verdal, 

Levanger og Meråker kommuner. 

 Sør-Trøndelag: Hele fylket, men med spesielt fokus på Selbu og Tydal kommuner 

 

2. Ekstraordinære uttak av jerv 

Med bakgrunn i skader forvoldt av jerv beitesesongen 2016 oppfordret sekretariatet 

rovviltnemnda til å opprettholde sine anbefalinger gitt i vedtaket datert 26. mai 2016 om 

ekstraordinære uttak av jerv i region 6 Midt-Norge. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda viser til sin anbefaling ovenfor Miljødirektoratet om ekstraordinære uttak av 

jerv vinteren 2016/17 i vedtak datert 26. mai 2016 om kvote for lisensfelling av jerv i 

lisensfellingsperioden 2016/17 som sier: 

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 2016/17.  

 Nord-Trøndelag: områdene utenfor mål om yngling med spesielt fokus på 

Bangsjøområdet (Steinkjer, Snåsa og Overhalla kommuner). Innenfor yngleområdet 

krever nemnda at det blir ekstraordinære uttak av jerv i Sørfjella (grenseområdet 

mellom Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner) 

 Sør-Trøndelag: Område uten mål om yngling 

 Møre og Romsdal: Område uten mål om yngling 

 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber Miljødirektoratet gjennomføre ekstraordinære uttak 

av jerv i tråd med rovviltnemndas vedtak. 
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I forbindelse med behandlingen av saken under møte ble det fremmet forslag om følgende 

tilføyelse under kulepunkt 1 fra Mattias Jåma, og på kulepunkt 2 fra Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag 
v
/Kjell Vidar Seljevoll (tilføyelser i kursiv): 

 Nord-Trøndelag: områdene utenfor mål om yngling med spesielt fokus på områdene 

til Vestre Namdal reinbeitedistrikt og Bangsjøområdet (Steinkjer, Snåsa og Overhalla 

kommuner). Innenfor yngleområdet krever nemnda at det blir ekstraordinære uttak av 

jerv i Sørfjella (grenseområdet mellom Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger 

kommuner) 

 Sør-Trøndelag: Område uten mål om yngling, med spesielt fokus på Oppdal og 

Rennebu kommuner  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda viser til sin anbefaling ovenfor Miljødirektoratet om ekstraordinære uttak av 

jerv vinteren 2016/17 i vedtak datert 26. mai 2016 om kvote for lisensfelling av jerv i 

lisensfellingsperioden 2016/17 som sier: 

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 2016/17.  

 Nord-Trøndelag: områdene utenfor mål om yngling med spesielt fokus på områdene 

til Vestre Namdal reinbeitedistrikt og Bangsjøområdet (Steinkjer, Snåsa og Overhalla 

kommuner). Innenfor yngleområdet krever nemnda at det blir ekstraordinære uttak av 

jerv i Sørfjella (grenseområdet mellom Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger 

kommuner) 

 Sør-Trøndelag: Område uten mål om yngling, med spesielt fokus på Oppdal og 

Rennebu kommuner  

 Møre og Romsdal: Område uten mål om yngling 

 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber Miljødirektoratet gjennomføre ekstraordinære uttak 

av jerv i tråd med rovviltnemndas vedtak. 

 

3. Delegering av myndighet – tildeling fra tilleggskvoten for 

lisensfelling av jerv 

For å få en rask og smidig behandling ved eventuell tildeling av dyr fra tilleggskvoten for 

lisensfelling av jerv foreslår sekretariatet at myndigheten til å tildele tilleggsdyr delegeres til 

leder av rovviltnemnda.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Myndigheten til å tildele fra tilleggskvoten delegeres fra rovviltnemnda til leder av 

rovviltnemnda. 

 Tildeling skal skje i samråd med sekretariatet for rovviltnemnda og i tråd med føringer 

gitt av Klima- og miljødepartementet i avgjørelse av klage over vedtak om kvote for 

lisensfelling av jerv 2016/17 i region 6 Midt-Norge (brev fra KLD datert 26. juli 

2016), samt eget kvotevedtak datert 26. mai 2016. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Myndigheten til å tildele fra tilleggskvoten delegeres fra rovviltnemnda til leder av 

rovviltnemnda. 
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 Tildeling skal skje i samråd med sekretariatet for rovviltnemnda og i tråd med føringer 

gitt av Klima- og miljødepartementet i avgjørelse av klage over vedtak om kvote for 

lisensfelling av jerv 2016/17 i region 6 Midt-Norge (brev fra KLD datert 26. juli 

2016), samt eget kvotevedtak datert 26. mai 2016. 

 

4. Møteplan 2017 

På grunn av at kun tre av seks nemndsmedlemmer var til stede var det vanskelig å legge 

møteplan for 2017. Sekretariatet sender ut forslag til datoer for arbeidsmøte første halvdel av 

januar 2017. Møteplan for resten av 2017 legges under arbeidsmøte. 

 

5. Søknad fra Ulvådalen Sausankelag om tildeling av jerv fra 

tilleggskvote for lisensfelling av jerv 

Rapport fra Rovdata (NINA-Rapport 1291), som ble publisert tirsdag den 25. oktober d.å., 

viste at det fylkesvise bestandsmålet for Møre og Romsdal er oppnådd innenfor prioritert 

yngleområde for jerv i 2016, noe som åpner opp for at det kan tildeles jerv fra tilleggskvoten 

til område med mål om yngling i Møre og Romsdal.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Det har i beitesesongen 2016 vært store tap av sau til jerv innenfor jervesonen i Møre 

og Romsdal. Oppdatert bestandsstatus fra Rovdata viser at ynglemålet for jerv i Møre 

og Romsdal er nådd, hvorav tre av fire ynglinger er innenfor jervesonen, jfr. NINA 

rapport 1291 Yngleregistreringer av jerv i Norge 2016. Rovviltnemnda har vurdert 

søknaden fra Ulvådalen sausankelag, og tildeler 1 (en) jerv fra tilleggskvoten til 

område med mål om yngling i Møre og Romsdal for lisensfellingen 2016/2017. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Det har i beitesesongen 2016 vært store tap av sau til jerv innenfor jervesonen i Møre 

og Romsdal. Oppdatert bestandsstatus fra Rovdata viser at ynglemålet for jerv i Møre 

og Romsdal er nådd, hvorav tre av fire ynglinger er innenfor jervesonen, jfr. NINA 

rapport 1291 Yngleregistreringer av jerv i Norge 2016. Rovviltnemnda har vurdert 

søknaden fra Ulvådalen sausankelag, og tildeler 1 (en) jerv fra tilleggskvoten til 

område med mål om yngling i Møre og Romsdal for lisensfellingen 2016/2017. 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


