
 

 

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: Torsdag 3. september 2015 kl. 08:30 – 09:00  

Sted: Telefonmøte 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Arne Braut, Toril Melheim Strand, Ida Marie Bransfjell. 

Forfall: Bjørn Engen, Siw Bleikvassli og Mattias Jåma. 

 Andre: Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Eva Alstad 

(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Per Flatberg (Naturvernforbundet). 

 

 

Saksliste: 

Sak 32/15: Godkjenning av innkallelse og saksliste. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 33/15: Kvote for lisensfelling av ulv for lisensfellingsperioden 2015 - 2016 

Det er ikke fastsatt regionalt bestandsmål for ulv i region 6 Midt-Norge, og rovviltnemnda har 

dermed myndighet til å fastsette kvote for lisensfelling av ulv i region 6 (jf. § 7 i 

rovviltforskriften). Med bakgrunn i skadeomfanget i Sør-Trøndelag, samt potensialet for at 

ulven vandrer videre inn i Møre og Romsdal anbefalte sekretariatet ovenfor rovviltnemnda at 

det blir fattet vedtak om lisensfelling av ulv i hele Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. For 

øvrige saksopplysninger vises det til sekretariatets saksfremlegg. 

 

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 2015/2016: 

 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 2015 til og med 31. mars 2016 

 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 2015/2016: 

 Kvoten settes til totalt 2 ulv 

 Lisensfellingen er begrenset til hele Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. 
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 Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2015 til og med 31. mars 2016 

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

dette. 

 

Det ble påpekt fra rovviltnemndas representanter at vedtak om lisensfelling av ulv i fremtiden 

bør fattes under mai møte, slik at Klima- og miljødepartementets krav om tidsfrister for 

kvotevedtak overholdes. 

 

Sak 34/15: Eventuelt 

 Neste møte er onsdag 28. oktober 2015 mest sannsynlig på Scandic Hell Hotell i 

Stjørdal kommune. 

 Sekretariatet orienterte om Miljødirektoratets avgjørelse i klage på Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag sitt vedtak om å gi skadefellingstillatelse på kongeørn i Rissa 

kommune. Miljødirektoratet omgjorde vedtaket med bakgrunn i at det ikke forelå 

tilstrekkelig kunnskap om et bestemt skadegjørende individ. Rovviltnemnda ber 

sekretariatet om å forberede en sak vedrørende retningslinjene for fellingstillatelse på 

kongeørn til neste møte i nemnda. 

 

 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


