
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal og 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   fmtliha@fylkesmannen.no  

7734 STEINKJER 

 

 
 
Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 
 

 

Tid:  Torsdag 24. oktober 2019 kl. 09:00 – 12:00 

Sted:  Thon Hotel Surnadal 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Gunnar Alstad, Anne Berit Sæther, Frank Sve, Mattias Jåma, 

Maja-Britt Renander. Gunn I. Stokke meldte forfall (vara hadde ikke 

anledning). 

 Andre: Inge Hafstad, Gry Tveten Aune & Inga Stamnes (Fylkesmannen i 

Trøndelag), Marianne Aas Halse (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Leif 

Hjulstad (Nord-Trøndelag Bondelag), Frank Røym (Sør-Trøndelag Bondelag), 

Atle Frantzen (Møre og Romsdal Bondelag), Øystein Folden 

(Naturvernforbundet i Møre og Romsdal), Gerd Eva Slettvåg (Rindal Sau og 

Geit), Øyvind Holte. 

 

 
 
Saksliste: 

 

Sak 22/19: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Dato for møte ble bestemt under nemndas møte den 28. mai 2019. Forvarsel om møte i 

rovviltnemnda ble sendt ut på e-post onsdag 9. oktober d.å. Endelig møteinnkallelse 

m/saksliste og saksfremlegg ble sendt ut på e-post fredag den 18. oktober 2019. Saksliste er 

satt opp i samråd med leder av Rovviltnemnda.  

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste.  

 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig):  

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste.  

 
 
Sak 23/19:  Referat- og orienteringssaker 

1. E-post møte 28. juni 2019 

Klagene på nemndas vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2019/2020 ble behandlet under 

et e-postmøte i perioden 28. juni – 2. juli 2019. Protokoll utsendt den 12. september 2019. 

 

2. E-post møte 3. september 2019 

Uttalelse til Klima- og miljødepartementets forslag om endringer i rovviltforvaltningen og 

vedtak om kvote for lisensfelling av ulv 2019/2020 ble behandlet under et e-postmøte i 

perioden 3. september – 12. september (kvote lisensfelling ulv) og frem til 16. september 

2019 (høring om endringer i rovviltforvaltningen). Protokoll utsendt den 14. oktober 2019.  

 

mailto:goalstad@online.no
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3. Status for oppfølging – kunnskapsinnhenting forvaltningsplan (jf. sak 04/19) 

Rovviltnemnda vedtok under møte i nemnda den 8. mars 2019 i sak 04/19 

Kunnskapsinnhenting før neste rullering av forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge 

følgende: 

1. Rovviltnemnda i region 6 ber sekretariatet om å bestille en utredning som har i 

oppgave å besvare følgende spørsmål: 

• Hvor store areal må en forvente at bjørnebinner i forvaltningsområdet i Trøndelag 

vil benytte? 

• Hvordan svarer tilgjengelig habitat innenfor dagens forvaltningsområde for bjørn i 

region 6, til arealbehovet for bjørnebinnene som må til for å oppnå 

forvaltningsmålet i regionen? 

• Dersom dagens areal anses å være for lite, hvor mye mer areal må innlemmes i 

forvaltningssonen for at sonen skal bli tilstrekkelig for å romme leveområdene til 

de binnene en trenger for å oppnå bestandsmålet?  

▪ Utform tre konkrete eksempler med alternative avgrensninger av 

forvaltningssonen, som anses å romme nok areal av egnet habitat. 
 

2. Dersom dagens areal anses å være for lite og nytt areal vurderes innlemmet i 

forvaltningsområdet for bjørn skal konsekvensene for tamreindrift, beitenæring, 

biologisk mangfold og sosioøkonomiske forhold utredes. 

 

3. Rovviltnemda i region 6 ber sekretariatet om å bestille en utredning som har i oppgave 

å besvare følgende spørsmål: 

• Hvordan har svensk forvaltning av bjørn påvirket bjørnebestanden i region 6? 

• Hvilken effekt har dagens avskytingsnivåer i Sverige på region 6 sin mulighet til å 

nå bestandsmålet for bjørn? 

• Hva er årsaken til at man ikke har hatt en økning av bjørnebestanden i region 6 i 

perioden 2012- 2017? 

 

Sekretariatet vil sende ut konkurransegrunnlaget på anbud til relevante universitet, høgskoler 

og forskningsinstitusjoner i løpet av oktober 2019. I første omgang er det punkt 1 og 3 som 

sendes ut på anbud: 

 

Hvis dagens areal ansees å være for lite til å oppnå bestandsmålet vil punkt 2 bli utredet. 

 

4. Møtedeltagelse siden forrige møte 

• E-postmøtene i slutten av juni og begynnelsen av september 

• Brev fra nemndlederne til Klima- og miljødepartementet med spørsmål om når de 

foreslåtte endringene i rovviltforvaltningen trer i kraft. Sendt i e-post datert 18. 

oktober 2019.  

 

5. Post til nemnda 

Sekretariatet tok en kort gjennomgang av postlisten. 

 

6. Oversikt over skadesituasjonen beitesesongen 2019 

Marianne Aas Halse (Fylkesmannen i Møre og Romsdal) og Inga Stamnes (Fylkesmannen i 

Trøndelag) informerte om skadesituasjonen beitesesongen 2019.  
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7. Søknader om skadefellingstillatelser siden forrige møte 

Sekretariatet tok en kort gjennomgang av skadefellingstillatelser siden forrige møte. Det ble 

spesielt orientert om skadefellingstillatelsene på ulv i grenseområdene mellom Verdal, 

Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

• Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering.  

 

Behandling i møte: 

Rovviltnemnda ønsker følgende protokolltilførsel: 

• Rovviltnemnda er bekymret over utviklingen av skadesituasjonene med 

ekstraordinære skadesituasjoner hvert år i regionen. Ekstraordinære skadesituasjoner 

forvoldt av bjørn på Fosen og oppi Meråker i 2018 og ulvesituasjonen i 

grenseområdene mellom Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger, samt skader forvoldt 

av binne med unger i Grong og Namsskogan i 2019 er bekymringsfullt. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig):  

• Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering.  

 

 

Sak 24/19: Høring – revidert forvaltningsplan for region 3 Oppland 

Rovviltnemnda i region 3 Oppland har i brev datert 23. september 2019 sendt revidert 

forvaltningsplan for regionen ut på offentlig høring. Høringsfrist er satt til 1. november 2019.  

 

Sekretariatets forslag til uttalelse: 

Rovviltnemnda i region 6 viser til høringsbrev datert 23. september 2019 der rovviltnemnda i 

region 3 Oppland sender revidert forvaltningsplan ut på offentlig høring. Høringsfrist er satt 

til 1. november 2019. Forvaltningsplanen er oversiktlig og er et godt grunnlag for forvaltning 

av den to-delte målsettingen med både utmarksbeite av bufe og rovvilt i region 3 Oppland.  

 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge uttaler seg kun om de deler av forvaltningsplanen som 

direkte berører region 6 sine områder. I dette tilfellet vil det si forvaltningsområde for jerv i 

grenseområdet mellom Oppland og Møre og Romsdal. 

 

Rovviltnemnda er enig med region 3 at forvaltningsområdet for jerv fortsatt skal grense opp 

mot Møre og Romsdal. Dette er det naturlige forvaltningsområdet og skaper forutsigbarhet for 

både å oppnå det regionale bestandsmålet og ivareta den to-delte målsettingen. 

Forvaltningsplanen bør imidlertid åpne opp for felles bestandsmål mellom region 3 og region 

6 for den sørvestlige bestanden av jerv, og signalisere at dette er ønskelig når/hvis lovverket 

endres slik at det åpnes opp for dette.  

 

Rovviltnemnda har ingen innvendinger mot at region 3 kutter «strengen» til dagens Hedmark. 

Denne «strengen» har liten betydning for inn- og utvandring fra/til den sørvestlige 

jervebestanden.  

 

Konklusjon: 

• Rovviltnemnda er enig med region 3 at forvaltningsområdet for jerv fortsatt skal 

grense opp mot Møre og Romsdal. 
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• Rovviltnemnda har ingen innvendinger mot at region 3 kutter «strengen» til dagens 

Hedmark. 

 

Behandling i møte 

Rovviltnemnda støtter sekretariatets vurderinger i saksfremlegget. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda i region 6 viser til høringsbrev datert 23. september 2019 der rovviltnemnda i 

region 3 Oppland sender revidert forvaltningsplan ut på offentlig høring. Høringsfrist er satt 

til 1. november 2019. Forvaltningsplanen er oversiktlig og er et godt grunnlag for forvaltning 

av den to-delte målsettingen med både utmarksbeite av bufe og rovvilt i region 3 Oppland.  

 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge uttaler seg kun om de deler av forvaltningsplanen som 

direkte berører region 6 sine områder. I dette tilfellet vil det si forvaltningsområde for jerv i 

grenseområdet mellom Oppland og Møre og Romsdal. 

 

Rovviltnemnda er enig med region 3 at forvaltningsområdet for jerv fortsatt skal grense opp 

mot Møre og Romsdal. Dette er det naturlige forvaltningsområdet og skaper forutsigbarhet for 

både å oppnå det regionale bestandsmålet og ivareta den to-delte målsettingen. 

Forvaltningsplanen bør imidlertid åpne opp for felles bestandsmål mellom region 3 og region 

6 for den sørvestlige bestanden av jerv, og signalisere at dette er ønskelig når/hvis lovverket 

endres slik at det åpnes opp for dette.  

 

Rovviltnemnda har ingen innvendinger mot at region 3 kutter «strengen» til dagens Hedmark. 

Denne «strengen» har liten betydning for inn- og utvandring fra/til den sørvestlige 

jervebestanden.  

 

Konklusjon: 

• Rovviltnemnda er enig med region 3 at forvaltningsområdet for jerv fortsatt skal 

grense opp mot Møre og Romsdal. 

• Rovviltnemnda har ingen innvendinger mot at region 3 kutter «strengen» til dagens 

Hedmark. 

 

 

Sak 25/19: Klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region 6 Midt-Norge 

I brev datert 3. oktober 2019 klager NOAH på vedtak fattet av Rovviltnemnda i region 6 

Midt-Norge i sak nr. 21/19: Kvote for lisensfelling av ulv 2019 – 2020.  

 

Rovviltnemnda i region 6 fattet i e-post møte i begynnelsen av september 2019 vedtak om 

kvote for lisensfelling av ulv 2019/2020. Følgende vedtak i sak 21/19 om fastsettelse av kvote 

for lisensfelling av ulv 2019/20 ble fattet: 

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 Midt-Norge i 2019/2020:  

• Kvoten settes til 3 ulv  

• Lisensfellingsområdet er hele region 6 Midt-Norge 

• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. desember 2019 til og med 31. mai 2020 
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• Rovviltnemnda kan til enhver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier det. 

 

Vedtaket ble utsendt i brev fra Rovviltnemnda i region 6 datert 12. september 2019, og i e-

post samme dag, samt gjort tilgengelig på www.miljovedtak.no. Klagefristen ble satt til den 3. 

oktober 2019. Klagen er fremmet inne klagefristen.  

 

Behandling i møte 

Rovviltnemnda støtter sekretariatets vurderinger i saksfremlegget. 

 

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 12. september 2019 om kvote for 

lisensfelling av ulv i region 6 for lisensfellingsperioden 2019/20. Rovviltnemnda i region 6 

Midt-Norge ber med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle 

klagen fra NOAH. 

 

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 12. september 2019 om kvote for 

lisensfelling av ulv i region 6 for lisensfellingsperioden 2019/20. Rovviltnemnda i region 6 

Midt-Norge ber med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle 

klagen fra NOAH. 

 

 

Sak 26/19: Kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge 2020 

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.  

 

Et vedtak skal avgrense jaktområdet, bestemme antall dyr som kan skytes, eventuell fordeling 

på kjønn og alder, og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt nærmere vilkår for 

gjennomføring av kvotejakten i samsvar med regional forvaltningsplan, jf. forskriften. 

Kvotevedtaket bør i størst mulig grad baseres på utviklingen av bestanden de siste tre årene 

slik dette er rapportert i nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt. I tillegg også bl.a. på den 

skade viltet gjør, da kvote for jakt på gaupe også er motivert ut fra skadereduksjon, samt de 

øvrige momenter som fremgår av naturmangfoldloven § 16, fjerde ledd.  

 

Bestandsovervåkingen viser at gaupebestanden i region 6 ligger over det nasjonale 

bestandsmålet (NINA rapport 1679-2019). Det er registrert henholdsvis 18,5, 15,5 og 15,5 

familiegrupper av gaupe før jakt i regionen i henholdsvis 2017, 2018 og 2019. Dette gir et 

gjennomsnitt på 16,5 familiegrupper de tre siste årene for regionen, som er over måltallet på 

12 familiegrupper for regionen. Dette betyr at rovviltnemnda i region 6, har myndighet til å 

fatte vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2020. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene i forvaltningsplanen godkjent av 

rovviltnemnda den 22. mars 2018. 

http://www.miljovedtak.no/
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• Det åpnes for kvotefri jakt i hele Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet, samt 

i kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag. 

• I de øvrige delene av region 6 åpnes det for kvotejakt. Totalkvoten for områdene som 

omfattes av kvotejakt settes til 25 gauper, hvorav maksimalt 9 voksne hunndyr. 

o Startkvote på 21 gauper, hvorav 7 voksne hunngauper 

o Reservekvote på 4 gauper, hvorav 2 kan være voksne hunngauper 

 

Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger: 

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 2 gauper (hvorav maks 1 voksen hunn) 

Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 1 gaupe 

Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 1 gaupe 

 

Forvaltningsområde i Trøndelag: 6 gauper (hvorav maks 2 voksne hunndyr) 

Delområde A:  Halsa, Rindal, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal og Meldal: 3 gauper  

Delområde B:  De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer og nordover: 2 

gauper  

Delområde C: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer: 1 gauper 

 

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av 

områdene omfattet av kvotefri jakt: 13 gauper 

Delområde A: Indre Namdal: 8 

Delområde B: Fosen: 3 

Delområde C: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2 

 

Reservekvote 

Av totalkvoten settes det av 4 gauper, hvorav 2 voksne hunndyr som reservekvote. Det skal 

ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og 

det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein og påviste familiegrupper av gaupe 

ved eventuell tildeling. Reservekvoten kan tildeles til områder som har fylt startkvoten 

og/eller til områder som ikke har hatt startkvote. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av 

reservekvoten i slutten av februar/begynnelsen av mars 2020. 

 

Behandling i møte 

Rovviltnemnda savner en vurdering i saksfremlegg om hvorfor gaupebestanden ikke kommer 

ned på regionens bestandsmål på 12 familiegrupper, selv om nemnda har vedtatt forholdsvis 

store kvoter over flere år. Med unntak av 2013 har gaupebestanden ligget godt over 

bestandsmålet alle år siden 2004 og frem til i dag. Bestanden gikk ikke ned fra før jakt i 2018 

til før jakt i 2019, selv om avgangen av gauper mellom vedtakene i 2017 og 2018 var på 35 

gauper (12 voksne hunndyr). Avgangen mellom vedtak i 2018 og 2019 (dette vedtaket) var på 

26 gauper, hvorav 10 var voksne hunndyr.  

 

Sekretariatet foreslår en kvote tilsvarende kvotejakta 2019. Rovviltnemnda er av den 

oppfatning at sekretariatets forslag er for lavt. Erfaringene fra foregående år tilsier et høyere 

uttak. Data fra årsrapport for rovviltnemnda i region 6 i 2018 viser høye uttak av gaupe i 

årene 2016 – 2018 (se figur 3 fra årsrapporten). I alle disse årene har avgangen av gauper vært 

over 30 dyr. Dette har ikke medført at gaupebestanden har gått ned til regionens bestandsmål 

på 12 familiegrupper. Det lave uttaket i perioden 2013 – 2015 er medvirkende til at bestanden 

har ligget godt over bestandsmålet i perioden 2015 – 2019. Rovviltnemnda er derfor av den 
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oppfatning at kvoten må settes høyere enn sekretariatets forslag for å redusere bestanden ned 

på bestandsmålet. 

 

Forslag fra Gunnar Alstad om å endre sekretariatets forslag til vedtak på tre punkter med 

følgende begrunnelse: 

1. Delområdene i de forskjellige kvotejaktsområdene slås sammen fra og med 1. mars 

2020. Kvotejaktsområdene er delt inn i delområder første halvdel av kvotejakta for å 

fordele uttaket av gaupe internt i det aktuelle kvotejaktsområdet. Alle delområdene i et 

kvotejaktsområde har samme forvaltningsstatus, og det er naturlig at delområdene slås 

sammen siste halvdel av kvotejakta. Dette vil medføre større sannsynlighet for at 

kvotene som blir satt tas ut. 

2. Økte kvoten i Indre Namdalen fra 8 til 10 gauper. Indre Namdalen er et beiteprioritert 

område i forhold til gaupe. Til tross for store uttak over flere år ble det før jakt i 2019 

registrert 4,5 familiegrupper i Indre Namdalen. Erfaringer fra tidligere år viser at selv 

om det et stort uttak av gauper i grenseområdene mellom Lierne og Sverige, så viser 

registreringer av familiegrupper at det raskt reetablerer seg gauper i disse områdene. 

Erfaringer over flere år med store uttak av gauper i Indre Namdalen viser at det er en 

netto innvandring av gaupe fra Sverige som er større enn hva prognosemodellen tar 

høyde for. Dette sammen med betydelige skader forvoldt av gaupe på rein, tilsier at 

kvoten settes høyere enn sekretariatets innstilling.  

3. Økte reservekvoten fra 4 til 7 gauper. Region 6 Midt-Norge ligger over det regionale 

bestandsmålet på 12 familiegrupper. Hvis oppdatert bestandstall pr. 1. mars 2020 gjør 

det nødvendig å benytte reservekvoten for å redusere bestanden ned mot 

bestandsmålet, er det viktig at reservekvoten er såpass stor at dette kan gjøres innenfor 

kriteriene for bruken av reservekvoten. 

 

Sekretariatet påpekte at setningen «Reservekvoten kan tildeles til områder som har fylt 

startkvoten og/eller til områder som ikke har hatt startkvote.» under kriterier for bruk av 

reservekvote er irrelevant når det åpnes opp for kvotejakt i alle områder og bør tas ut. 

   

Votering i møte: 

• Sekretariatets forslag til vedtak der setningen «Reservekvoten kan tildeles til områder 

som har fylt startkvoten og/eller til områder som ikke har hatt startkvote.» under 

kriterier for bruk av reservekvote tas ut – 0 stemmer 

• Sekretariatets forslag med endringene foreslått av Gunnar Alstad – 5 stemmer 

(enstemmig) 

 

Rovviltnemndas 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 2020 til 31. mars 2020 i 

rovviltsregion 6 Midt- Norge: 

 

Kvotejaktsområdene følger de definerte forvaltningsområdene i forvaltningsplanen godkjent 

av rovviltnemnda den 22. mars 2018. 

• Det åpnes for kvotefri jakt i hele Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet, samt 

i kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag. 
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• I de øvrige delene av region 6 åpnes det for kvotejakt. Totalkvoten for områdene som 

omfattes av kvotejakt settes til 30 gauper, hvorav maksimalt 11 voksne hunngauper. 

o Startkvote på 23 gauper, hvorav 8 voksne hunngauper 

o Reservekvote på 7 gauper, hvorav 3 kan være voksne hunngauper 

 

Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger: 

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 2 gauper (hvorav maks 1 voksen hunn) 

• Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 1 gaupe 

• Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 1 gaupe 

• Delområdene slås sammen 1. mars 2020. 

 

Forvaltningsområde i Trøndelag: 6 gauper (hvorav maks 2 voksne hunndyr) 

• Delområde A:  Halsa, Rindal, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal og Meldal: 3 gauper  

• Delområde B:  De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer og nordover: 2 

gauper  

• Delområde C: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer: 1 gauper 

• Delområdene slås sammen 1. mars 2020. 

 

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av 

områdene omfattet av kvotefri jakt: 15 gauper 

• Delområde A: Indre Namdal: 10 

• Delområde B: Fosen: 3 

• Delområde C: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2 

• Delområdene slås sammen 1. mars 2020. 

 

Annet 

• Rovviltnemnda ber sekretariatet sende en henvendelse til Rovdata og be om en 

foreløpig bestandsstatus pr. 1. mars 2020. 

 

Reservekvote 

Av totalkvoten settes det av 7 gauper, hvorav 3 voksne hunndyr som reservekvote. Det skal 

ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og 

det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein og påviste familiegrupper av gaupe 

ved eventuell tildeling. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av reservekvoten i slutten av 

februar/begynnelsen av mars 2020. 

 

 

Sak 27/19: Status lisensfelling jerv  

1. Eventuelle endringer av rovviltnemndas anbefalinger om ekstraordinære uttak 

Sekretariatet informerte om status for lisensfelling av jerv pr. 24. oktober 2019.  

• Fem jerver felt i forvaltningsområde for jerv i Trøndelag, delområde 4A (øst for E6 og 

nord for E14) 

• Kvoten for delområde 4A er dermed fylt opp 

 

I nemndas vedtak datert 28. mai 2019 har nemnda følgende anbefalinger for ekstraordinære 

uttak av jerv: 
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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 2019/20: 

• Trøndelag:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv.  

o Innenfor forvaltningsområdet – områdene nord for E14 og sør for Fv 74  

 

• Møre og Romsdal: 

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv.  

 

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2019 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2019/20. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

• Rovviltnemnda tar sekretariatets orientering om status for lisensfelling av jerv 

2019/2020 til orientering 

 

Med bakgrunn i skader forvoldt av jerv etter vedtaksdato den 28. mai 2019 foreslår 

sekretariatet følgende anbefalinger for ekstraordinære uttak av jerv 2019/2020: 

• Trøndelag:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. Hovedfokus på uttak av voksne 

individer før 15. februar i vest for E6 nord for Snåsavatnet, Oppdal og 

Rennebu kommuner, samt hiuttak når ynglinger påvises i prioriterte 

beiteområder. 

o Innenfor forvaltningsområdet – uttak av enkeltindivider i områdene nord for 

E14 og sør for Fv. 74  

 

• Møre og Romsdal: 

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. Hovedfokus på uttak av voksne 

individer før 15. februar i Sunndal og Surnadal kommuner, samt hiuttak når 

ynglinger påvises i prioriterte beiteområder. 

 

Behandling i møte 

Frank Sve foreslo følgende tillegg for Møre og Romsdal: 

• Innenfor forvaltningsområdet – uttak av enkeltindivider i Rauma og Norddal 

kommuner 

 

Votering 

• Sekretariatets forslag til vedtak – 0 stemmer 

• Sekretariatets forslag med tillegg foreslått av Frank Sve – 5 stemmer (enstemmig) 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

• Rovviltnemnda tar sekretariatets orientering om status for lisensfelling av jerv 

2019/2020 til orientering 
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Med bakgrunn i skader forvoldt av jerv etter vedtaksdato den 28. mai 2019 anbefaler 

rovviltnemnda ekstraordinære uttak av jerv 2019/2020 i følgende områder: 

• Trøndelag:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. Hovedfokus på uttak av voksne 

individer før 15. februar i vest for E6 nord for Snåsavatnet, Oppdal og 

Rennebu kommuner, samt hiuttak når ynglinger påvises i prioriterte 

beiteområder. 

o Innenfor forvaltningsområdet – uttak av enkeltindivider i områdene nord for 

E14 og sør for Fv. 74  

 

• Møre og Romsdal: 

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. Hovedfokus på uttak av voksne 

individer før 15. februar i Sunndal og Surnadal kommuner, samt hiuttak når 

ynglinger påvises i prioriterte beiteområder. 

o Innenfor forvaltningsområdet – uttak av enkeltindivider i Rauma og Norddal 

kommuner 

 

 

Sak 28/19: Eventuelt 

• Møtedato mars 2020 

o Da det vil bli ny nemnd ønsket ikke dagens nemnd å sette 

møtedato for mars 2020 

• Tildeling av jerv fra reservekvoten 

o Tas i et eventuelt telefonmøte hvis vedtak om kvote for 

kvotejakt på gaupe påklages 

 

 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Trøndelag 

 


