
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  

Rovviltnemnda i region 6 Arne Braut Inge Hafstad 

c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 917 32 770 74 16 80 66 

Postboks 2600 arne.braut@stfk.no  iha@fmnt.no  

7734 STEINKJER 

 

 
 
Protokoll fra telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks 
 

 

Tid: Onsdag 24. juni 2015 kl. 08:30 – 09:00  

Sted: Telefonmøte 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Toril Melheim Strand, Bjørn Engen, Mattias Jåma, Ida Marie 

Bransfjell. Forfall: Arne Braut, Siw Bleikvassli. 

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

(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Per Flatberg & Øystein Folden 

(Naturvernforbundet), Atle Frantzen (Møre og Romsdal Bondelag), Kristin 

Altin (Nord-Trøndelag Sau og Geit). 

 

 

Saksliste: 

Sak 28/15: Godkjenning av innkallelse og saksliste. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 29/15: Klage på vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, 

jerv og ulv. 

Naturvernforbundet klager i brev datert 10. juni 2015 på nemndas vedtak i sak 22/15: 

Fastsettelse av kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv for perioden 

1. juni 2015 – 15. februar 2016. Klagen er utsendt til rovviltnemnda i e-post datert 10. juni 

2015. Rovviltnemndas vedtak ble fattet i møte på Sunndalsøra den 19. mai 2015 og utsendt i 

brev datert 19. mai 2015 og i e-post datert 20. mai 2015.  

 

I Naturvernforbundets klage datert 10. juni 2015 legges følgende til grunn: 

1. Gaupebestanden før jakt i 2014 ligger på det regionale bestandsmålet i region 6, men 

godt under det nasjonale bestandsmålet. 

2. Gaupe er kategorisert til sårbar (VU) i rødlisten fra 2010 og foreslått til truet (EN) i 

neste rødliste som blir publisert høsten 2015. 

3. Avgangen i forbindelse med kvotejakta (samt to påkjørte gauper) vinteren 2015 er så 

stor at den mest sannsynlig vil gi en nedgang i gaupebestanden. 

 

Naturvernforbundet ber om at vedtaket i sak 22/15 den 19. mai 2015 blir omgjort. 

 

Rovviltnemndas vurdering av klagen 

Rovviltnemnda vurderer Naturvernforbundets klage til kun å gjelde størrelsen på kvoten for 

betingede skadefellingstillatelser på gaupe, og ikke jerv og ulv. 

 

Med bakgrunn i den kunnskapen nemnda hadde når vedtaket ble fattet den 19. mai, samt ny 

kunnskap i NINA Rapport 1179-2015 vil ikke kvoten for betingede skadefellingstillatelser på 
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gaupe medføre at sannsynligheten for å oppnå bestandsmålet for gaupe reduseres. 

Rovviltnemnda viser til sekretariatets saksfremlegg. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge kan ikke se at det er kommet nye momenter i 

saken som ikke var kjent når vedtaket ble fattet. Rovviltnemnda opprettholder 

vedtaket datert 19. mai 2015 i sak nr. 22/15. Rovviltnemnda i region seks ber derfor 

Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagen fra Naturvernforbundet. 

 

 

Sak 30/15: Klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv for 

lisensfellingsperioden 2015 – 2016. 

I brev datert 10. juni 2015 klager Naturvernforbundet på vedtak av Rovviltnemnda i region 6 

Midt-Norge i sak nr. 24/15: Fastsettelse av kvote for lisensfelling av jerv for 

lisensfellingsperioden 2015 – 2016.  

 

Naturvernforbundet (NVF) mener at kvoten på 20 dyr er uforsvarlig høgt siden bestandsmålet 

ikke er nådd for region 6, verken for regionen eller delregionene (fylkene). NVF påpeker også 

at det er foretatt tre hiuttak der seks jerver er felt, 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 16 dyr, hovedsakelig fordelt i områder uten mål om yngling. 

 

Naturvernforbundets forslag til nytt vedtak: 

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

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

2014 til og med 15. februar 2015. Fordeling mellom lisensfellingsområdene sesongen 

2014/2015: 

 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 0 jerv. 
 

 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 0 jerv. 
 

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

o Her tillates en kvote på 7 jerver (2 tisper).  
 

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

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

 

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

prioriterer ekstraordinære uttak i følgende områder vinteren 2015/16.  

 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) 

 

Naturvernforbundet ber om at Klima- og miljødepartementet bestemmer at kvoten ikke kan 

flyttes mellom lisensfellingsområdene. 

 

Rovviltnemndas vurdering av klagen 

Rovviltnemnda viser til saksfremlegget som sekretariatet la frem for rovviltnemnda i 

forbindelse med fastsettelse av kvote for lisensfelling av jerv 2015/16 under møte på 

Sunndalsøra den 19. mai 2015, samt saksfremlegg til telefonmøte den 24. juni d.å.  

 

På vedtakstidspunktet var det dokumentert eller antatt åtte ynglinger i region 6. For Nord-

Trøndelag er alle de tre ynglingene innenfor yngleområdet, mens Sør-Trøndelag har to 

innenfor og en utenfor og Møre og Romsdal har en av ynglingene innenfor yngleområdet og 

en utenfor. Det er foretatt hiuttak av de to utenfor i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. I 

ettertid er det dokumentert 3 nye ynglinger i Nord-Trøndelag, hvorav det er foretatt hiuttak i 

et tilfelle. Ut over dette fremskaffer ikke klagen fra Naturvernforbundet ny kunnskap som 

ikke var kjent for rovviltnemnda når vedtaket ble fattet. 

 

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 19. mai 2015 om kvote for lisensfelling av 

jerv i region 6 for lisensfellingsperioden 2015/16. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber 

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

Naturvernforbundet. 

 

 

Sak 31/15: Eventuelt. 

 Ingen saker under eventuelt 

 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


