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Så vidt i gang med årets 
lamming tør sauebonde 
Anne Grete Røymo nesten 
ikke å tro på det hun hø-
rer: At øvre Sunndal trolig 
ikke lenger skal være yn-
gleområde for jerv. 

Fjellgardene i Øvre Sunndal er 
av regjeringa utpekt som nasjo-
nalt utvalgt kulturlandskap i 
jordbruket.

Anne Grete Røymo ble av 
myndighetene oppfordret til å 
satse på sauedrift i dette områ-
det, 700 meter over havet, 
øverst og innerst i Sunndalen; 
hun investerte i nytt fjøs, og 
fikk også fylkesmannens kul-
turlandskapspris for satsingen.

Samtidig har myndighetene 
tillatt yngling av jerv i området.

År etter år har Røymo og an-
dre sauebønder i området for-
tvilt over store tap på beite. I 
fjor ga Fylkesmannen tillatelse 
til skadefelling av jerv, men 
jakta var resultatløs, og søkna-
den om å forlenge skadefel-
lingstillatelsen ble avslått. 
Begrunnelsen var at sauebøn-
dene hadde startet tidligsan-

king – for å redde flest mulig 
dyr fra jerven.

– En føler seg så fattig, så 
maktesløs, sier Røymo.

Nå tør hun nesten ikke tro på 
det hun hører: At øvre Sunndal 
trolig ikke lenger skal være yn-
gleområde for jerv.

– Jeg er nok litt avventende. 
Men håper på fornuft, legger 
hun til.

Tas ut av planen
Forvaltningsplanen for store 
rovdyr i rovviltsregion 6 Midt-
Norge er under revidering. Før 
sommeren skal forslaget til ny 
plan ut på offentlig høring. I 
forslaget kommer det til å stå at 
Øvre Sunndal tas ut av yngle-
området for jerv, bekrefter le-
der for rovviltnemnda, Gunnar 
Alstad. Det ble bestemt tors-
dag.

Etter at forslaget har vært ute 
til høring, skal uttalelser og 
innspill vurderes, før forvalt-
ningsplanen vedtas og oversen-
des Miljødirektoratet til faglig 
uttalelse.

– Ambisjonen er å ha en ny 
forvaltningsplan i løpet av året, 
sier Alstad.

Lederen understreker at rov-
viltnemnda er godt kjent med 

utfordringene i øvre Sunndal.
– Vår ambisjon er å løse de 

utfordringene, fastslår han.

Tungt
I disse dager er lamminga så 
vidt i gang på Røymoen. Anne 
Grete har allerede tatt imot de 
første lamma. Utover i mai blir 
det hektisk. 250 sau på garden 
skal lamme, og dermed passe-
rer nok antall dyr 500 i løpet av 
forsommeren.

– Jeg tenker mitt hver vår, 
sier hun. Å ta imot nytt liv for 
så noen korte sommeruker sei-
nere å sende dyra ut på beite til 
det som har ventet der, har 
ikke vært enkelt. Det har vært 
søvnløse netter og det har vært 
grå og tunge dager.

– Det har til tider vært van-
skelig å finne motivasjon til å 
holde på. En ønsker jo det beste 
for dyra sine.

– Til å leve med
Alstad sier at det å ta Sunndal 
ut av yngleområdet ikke betyr 
at det ikke skal være jerv i om-
rådet i det hele tatt. Men det vil 
blant annet bli lettere å få tilla-
telse til å ta ut de verste skade-
dyra.

– Det er greit at det er en og 

annen jerv i dette området. 
Men det må være et nivå som er 
til å leve med, sier Røymo.

Alstad forventer mange inn-
spill og uttalelser til forslaget i 
høringsperioden. Frank Sve, 
som også har plass i rovvilt-
nemnda, sier til Driva at han 
ikke regner med store protes-
ter mot å ta ut området fra yn-

gleområdet fra miljøvernerne.
– Det er miljøvern å ta ut ska-

dedyr og sikre beiteområder 
for husdyr, der det er kultur-
landskapsvern, sier Sve.

– Øvre Sunndal er kulturlan-
skapsvernområde og da skal 
det være prioritert beiteområ-
de, ikke yngleområde for jerv, 
fastslår han.

 • Sauebonde Anne Grete Røymo håper på fornuft:

Tas ut av yngleområdet?

NY PLAN: I løpet av året skal den nye forvaltningsplanen for store rovdyr i rovviltsregion 6 Midt-Norge foreligge. I forslaget som sendes ut på høring før sommeren, er øvre 
Sunndal tatt ut av yngleområdet for jerv.

TØR NESTEN IKKE TRO: Anne Grete Røymo sier til Driva at hun er 
avventende, men håper på fornuft. Hun har drevet med sau i et 
område som både er nasjonalt utvalgt kulturlandskap i jordbruket 
– og skal være yngleområde for jerv.


