
 

 

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 telefonmøte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 
 

 

Tid: Tirsdag 28. juni 2016 kl. 09:00 – 10:00 

Sted: Telefonmøte 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Gunnar Alstad (leder), Anne Berit Sæther, Gunn I. Stokke & 

Frank Sve. Forfall: Ida Marie Bransfjell & Mattias Jåma. 

  Andre: Inge Hafstad & Lisbeth Rannem (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), 

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

Dragset (Mattilsynet), Per Flatberg (Naturvernforbundet), Atle Frantzen (Møre 

og Romsdal Bondelag), Berit Sølberg (Sør-Trøndelag Bondelag). 

 

Saksliste: 

Sak 36/16: Godkjenning av innkallelse og saksliste 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent med en tilføyelse under sak 40/16 Eventuelt 

o Oppfølging av brev fra Klima- og miljødepartementet datert 20. juni 2016 om 

tidlig nedsanking av sau som forebyggende tiltak. 

 

Sak 37/16: Referatsaker 

1. Svarbrev til Tingvoll kommune m.fl. 

Tingvoll kommune, Tingvoll Saualslag, Ytre Tingvoll Beitelag og Indre Tingvoll Beitelag ber 

i brev datert 24. mai 2016 om at Tingvoll kommune tas ut av yngleområdet for gaupe i Møre 

og Romsdal. Rovviltnemnda ga i brev datert 13. juni 2016 tilbakemelding om at eventuelle 

endringer av yngleområdene må gjøres i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen. 

Begge brevene legges ved innkallelsen. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig) 

 Referatsakene tas til orientering. 

 

Sak 38/16: Kvote for lisensfelling av ulv 2016 – 2017  

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 Miljøverndepartementet 

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.  

 

Det har vært aktivitet av ulv i Møre og Romsdal så langt i 2016 og gjennom hele 

beitesesongen i 2015 for Sør-Trøndelag. Pr. dags dato (17. juni 2016) er det dokumentert eller 

antatt at ulv har drept 6 sau/lam i Møre og Romsdal i 2016. Alle i Rauma kommune og 
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skaden skjedde den 18. mai d.å. Det er ikke registrert aktivitet av ulv i Rauma kommune etter 

den 18. mai og mest sannsynlig ble den skadevoldende ulven felt i Lesja kommune den 25. 

mai 2016. I 2015 ble det dokumentert eller antatt at ulv drepte 19 sau/lam i Sør-Trøndelag, 

mens det så langt i 2016 ikke er dokumentert tap forvoldt av ulv i Sør-Trøndelag. I Nord-

Trøndelag er det ikke dokumentert tap forvoldt av ulv siden 2010. Siste felte ulv i regionen er 

fra 5. juni 2014 da det ble felt en voksen hannulv i Sykkylven på skadefelling. Selv om det 

har vært åpnet opp for lisensfelling av ulv i regionen har det aldri blitt felt ulv på lisensfelling. 

 

Region 6 har ikke bestandsmål for ulv og det er ikke ønskelig med stasjonære ulver i 

regionen, selv om streifdyr forekommer. Foruten hendelsen i Rauma den 18. mai d.å. er det 

dokumentert et streifindivid helt ved grensen mot Sverige sørøst i Røros kommune den 4. 

april 2016. Pr. dags dato er det hittil i 2016 ikke gitt skadefellingstillatelser på ulv i regionen. 

Imidlertid er det gitt flere skadefellingstillatelser i region 3 Oppland til områder som grenser 

opp mot region 6. Med bakgrunn i årvisse skader forvoldt av ulv enten i Møre og Romsdal 

eller/og Sør-Trøndelag anbefaler sekretariatet at det blir fattet vedtak om lisensfelling av ulv i 

hele Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. 

 

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 deler av region 6 i 2016/2017: 

 Kvoten settes til totalt 2 ulv 

 Lisensfellingen er begrenset til hele Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. 

 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. 

 

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 deler av region 6 i 2016/2017: 

 Kvoten settes til totalt 2 ulv 

 Lisensfellingen er begrenset til hele Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. 

 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. 

 

Sak 39/16: Klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2016 – 2017. 

I brev datert 20. juni 2016 klager Naturvernforbundet på vedtak av Rovviltnemnda i region 6 

Midt-Norge i sak nr. 30/16: Fastsettelse av kvote for lisensfelling av jerv for 

lisensfellingsperioden 2016 – 2017. Vedtaket ble utsendt i brev fra Rovviltnemnda i region 6 

datert 26. mai 2016, og i e-post datert 2. juni 2016. Klagefrist ble satt til 23. juni 2016. Klagen 

er innsendt før klagefristen har utløpt. 
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Klagen 

Naturvernforbundet (NVF) mener at kvoten på 19 dyr er uforsvarlig høg siden bestandsmålet 

ikke er nådd for region 6, verken for regionen eller delregionene (fylkene) innenfor 

yngleområdet. NVF mener videre at tispekvoten må gjelde hele regionen og ikke bare 

innenfor yngleområdet. NVF påpeker også at det er foretatt et hiuttak, samt at det er vedtatt en 

skadefellingskvote på fem jerver. NVF mener at vedtaket er i strid med rovviltforskriften, 

forvaltningsplanen og rovviltforliket. Naturvernforbundet krever i sin klage at vedtaket blir 

omgjort og foreslår en kvote på 11 dyr, hvorav fem av disse kan være tisper. 

 

Naturvernforbundets forslag til nytt vedtak: 

Fordeling mellom lisensfellingsområdene sesongen 2016/2017: 

 Området med mål om yngling i MR: 

o Her tillates en kvote på 0 jerv. 

 

 Områder uten mål om yngling i MR avgrenset til nord for elva Driva og 

Sunndalsfjorden: 

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

 

 Område med mål om yngling i ST:       

o Her tillates en kvote på 0 jerv. 

 

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

o Her tillates en kvote på 2 jerv (1 tispe). 

 

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

o Her tillates en kvote på 3 jerver (1 tispe).  

 

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

o Her tillates en kvote på 5 jerver (2 tisper).   

 

Reservekvoten utgjør 2 dyr, hvorav 1 tispe. Viss dokumenterte og antatte ynglinger overstiger 

10 ynglinger i 2016, legges 1 dyr til reservekvoten for hver yngling over målet. Halvparten 

kan være tisper. Hvis en ser at det ikke blir bruk for skadefellingskvoten, kan jerver fra den 

omdisponeres fra denne kvoten til reservekvoten mot slutten av kvotejakta. Det kan ikke 

tildeles fra reservekvoten til område med mål om yngling i Møre og Romsdal og Sør-

Trøndelag før det er dokumentert minst ei yngling over ynglemålet. Det kan ikke tildeles fra 

reservekvoten til område uten mål om yngling i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag før 

ynglemålet innenfor område med mål om yngling er nådd. 

 

Rovviltnemnda slutter seg til sekretariatets vurdering av klagen (se saksfremlegg til 

telefonmøtet). 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda kan ikke se at klagen har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket bør 

omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 26. mai 2016 om kvote for lisensfelling av 

jerv i region 6 for lisensfellingsperioden 2016/17. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber 

med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagen fra 

Naturvernforbundet. 
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Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda kan ikke se at klagen har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket bør 

omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 26. mai 2016 om kvote for lisensfelling av 

jerv i region 6 for lisensfellingsperioden 2016/17. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber 

med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagen fra 

Naturvernforbundet. 

 

Sak 40/16: Eventuelt 

1. Brev fra Klima- og miljødepartementet datert 20. juni 2016 om tidlig 

nedsanking av sau som forebyggende tiltak. 

I brev fra Klima- og miljødepartementet (KLD) gis rovviltnemndene i oppdrag å vurdere 

hvordan tidlig nedsanking av sau kan gjennomføres i praksis, gå i dialog med beitebrukerne i 

prioriterte yngleområder for jerv som har hatt vedvarende utfordringer knyttet til tap av sau til 

jerv om økt bruk av tidlig nedsanking som forebyggende tiltak, samt søke å finne langsiktige 

løsninger i dialog med brukerne. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Fylkesmennene følger opp brevet med dialog opp mot brukerne i inneværende 

beitesesong. 

 Sekretariatet legger frem en sak ovenfor rovviltnemnda høsten 2016 for videre 

oppfølging av brevet fra KLD. 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


