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Saksutredning fra sekretariatet 

 

Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: 

 

 Høringsbrev fra Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge datert 21. juni 2017 

 Utkast til forvaltningsplan for rovvilt i Region 6 – utkast juni 2017: trykk her  

 Sak 22/2016 og 2/2017 og Rovviltnemndas brev av 13. februar 2017 om 

samordningsoppdraget om forvaltningen av jerv i Sør-Norge  

 

Artikkel om høringen og alle dokumenter finnes på Rovviltnemnda i region 6 sin hjemmeside 

– trykk her. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har sendt på høring utkast til revidert forvaltningsplan. 

Høringsfristen er satt til 22. september 2017.  

 

Region 6 Midt-Norge omfatter Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen grenser ikke til 

region 2, men til blant annet region 1 Vestlandet og region 3 Oppland. 

 

Sekretariatets vurdering 

 

Forvaltningsplanen for region 6 berører ikke region 2 direkte. Det vil derfor først og fremst 

være aktuelt å fokusere gjennomgangen av planutkastet på de deler som omfatter sam-

ordningen av jerveforvaltningen i Sør-Norge. Temaet er tidligere diskutert i nemnda, jamfør 

sak 22/2016 og 2/2017.  

 

Jerv omtales i utkastets kapittel 3.3.3 (side 18). Det nasjonale bestandsmålet for jerv i 

regionen er 10 årlige ynglinger. Dette er i både gjeldende og i framlagt utkast til forvaltnings-

plan fordelt på to geografiske forvaltningsområder, ett i sørvest (Møre og Romsdal) og ett i 

øst (Trøndelag). Tre av ynglingene er lagt til Møre og Romsdal som blant annet grenser mot 

Oppland. Det foreslås ingen endringer i dette delmålet, men det samla arealet for 

forvaltningen av jerv i regionen foreslås redusert ved at Øvre Sunndal (østlige delen av Møre 

og Romsdal) og Forhollhogna i Sør-Trøndelag (sørvestre del av Trøndelag) er tatt ut. I 

utkastet er det imidlertid presisert at: 

«Forvaltningen av jervebestanden i Møre og Romsdal og Oppland bør samordnes i 

langt større grad enn i dag. Det er derfor nemndas målsetting at det inngås en 

samarbeidsavtale e.l. for en samordna forvaltning av jervebestanden i dette området 

(Reinheimen, Dovrefjell og Sunndalsfjella).» 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNT/Milj%c3%b8vernavdelingen/H%c3%b8ringsutkast%20til%20revidert%20forvaltningsplan%20for%20rovvilt%20i%20region%206%20Midt-Norge%20210617.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda/Mote-i-Rovviltnemnda-8-november-2016/
https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda/Mote-i-Rovviltnemnda-6-januar-2017/
https://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/Offentlig-horing-av-revidert-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-Midt-Norge/
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Denne presiseringen følger langt på vei opp intensjonen i samordningsoppdraget om 

forvaltningen av jerv i Sør-Norge. I revidert forvaltningsplan legger derfor Region 6 til rette 

for et utvidet samarbeid over regiongrensene, men om mulig burde dette vært sterkere uttrykt 

enn at forvaltningen «… bør samordnes …». Det vil også være et spørsmål om endelig 

fastsetting av forvaltningsgrensene for jerv i større grad bør gjøres som del av eller som 

resultat av prosessen med samordningsoppdraget.  

 

Utkastet til revidert forvaltningsplan for rovviltregion 6 er sendt på bred høring, herunder alle 

rovviltnemnder. Nemnda må vurdere om det er aktuelt å avgi uttalelse. Ut fra at region 6 ikke 

grenser til region 2, og det engasjementet nemnda har vist i prosessen rundt samordnings-

oppdraget, framlegger vi derfor to alternative forslag til vedtak.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

 

Alternativ 1: 

Rovviltnemnda i region 2 har gjennomgått utkastet til revidert forvaltningsplan for rovvilt i 

region 6 Midt-Norge. Rovviltnemnda har følgende innspill: 

 

Revidert planutkast er et godt og gjennomarbeidet dokument og Rovviltnemnda i region 2 

registrerer at planen legger til grunn at forvaltningen av jerv mellom Møre og Romsdal og 

Oppland bør samordnes langt bedre enn i dag. Vi ser positivt på dette og mener dette er i 

samsvar med samordningsoppdraget om forvaltningen av jerv i Sør-Norge og det arbeidet 

som er gjort så langt. Hvordan jerven forvaltes i disse områdene innvirker også på 

forekomsten i fjellområder lenger sør og vest, da også i rovviltregion 2. Rovviltnemnda mener 

derfor forvaltningen over regiongrenser ikke bare bør, som planen tilsier, men må 

samordnes. Vi oppfatter dette som kjernen i samordningsoppdraget. 

 

Alternativ 2: 

Rovviltnemnda tar saken til orientering. 

 

Vedtak  

 

 

 

 

 


