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Vedtak om kvote for betinget skadefelling for jerv, gaupe og ulv
Rovviltnemnda i region 6 fattet under møte den 23. april vedtak i sak 18/21 kvote for betinget
skadefelling for jerv, gaupe og bjørn.
Når bestanden ligger over de nasjonalt fastsatte målene for den enkelte region kan en rovviltnemnd
tildele kvote for betinget skadefelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv til statsforvalteren for å forhindre
at disse artene gjør skade på bufe eller tamrein. De betingede fellingstillatelsene kan iverksettes
av Statsforvalteren med hjemmel i rovviltforskriftens §9.
Vurderingen av om nemnda har myndighet skal for bjørn og ulv baseres på de siste dokumenterte data
om siste års ynglinger. For gaupe og jerv skal vurderingen av nemndas myndighet baseres på
gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene. Det er dataene fra Nasjonalt
overvåkingsprogram for rovvilt som skal legges til grunn.
Når det gjelder gaupe så er gjennomsnittlig antall familiegrupper de siste tre årene (perioden 2018 –
2020) på 15,3 familiegrupper innenfor region 6 (NINA rapport 1846 -2020). Gjennomsnittlig antall
registrerte ynglinger av jerv de siste tre årene (2018-2020) er 17,3 ynglinger (RovdataBestandsovervåkning av jerv 2020) i regionen. Region 6 har ikke bestandsmål for ulv, slik at
myndigheten til å fastsette betingede skadefellingstillatelser vil alltid ligger hos rovviltnemnda i
region 6 for arten ulv.
Ut fra de nevnte vilkårene når det gjelder myndighet og bestandssituasjonen for de store
rovdyra har rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge myndighet til å fastsette kvote for betingede
skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i region 6 Midt-Norge for perioden 1. juni 2021 til
og med 15. februar 2022. Kvote for betinget skadefelling for bjørn behandles i egen sak.
Rovviltnemndas vedtak i sak 18/21
Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (jf. § 7, første ledd) har rovviltnemnda i region 6 MidtNorge fattet følgende vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i
region 6 Midt-Norge for perioden 1. juni 2021 til og med 15. februar 2022:
• 5 (fem) betingede skadefellingstillatelser på gaupe
Bestanden ligger over bestandsmålet på 12 familiegrupper per i dag (tre års gjennomsnittet er 15,3
familiegrupper). Terskelen for felling av skadegjørende gaupe skal være lav i prioriterte beiteområder
og i kalvingsland for tamrein.
• 5 (fem) betingede skadefellingstillatelser på jerv
Bestanden ligger over bestandsmålet på 10 ynglinger per i dag (tre års gjennomsnittet er 17,3
ynglinger). Terskelen for å tillate felling av skadegjørende jerv skal være lav i prioriterte beiteområder
og i kalvingsland for tamrein.
•

3 (tre) betingede skadefellingstillatelse på ulv
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Streifdyr av ulv kan forekomme. Om det blir registrert skader av ulv, og faren for nye skader er
stor, skal statsforvalterne ha muligheten til å tillate skadefelling. De svensk-norske retningslinjene for
forvaltning av genetisk verdifulle ulver skal følges.
Nemnda kan til enhver tid trekke tilbake betingede skadefellingstillatelser, hvis det f.eks. blir registrert
eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og
alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage sendes
Rovviltnemnda i region 6, v/Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre)
uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Med hilsen
Kari Anita Furunes
leder
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