
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal og Trøndelag 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  

Rovviltnemnda i region 6 Kari Anita Furunes Inge Hafstad 

c/o Statsforvalteren i Trøndelag  74 16 80 66 

Postboks 2600 karfu@trondelagfylke.no  fmtliha@statsforvalteren.no  

7734 STEINKJER 

 

 

Møteprotokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 

 
Tid: Mandag 23. mai. 2022 kl. 12:15 – 14:45.  

Sted: Hotel Scandic Solsiden Trondheim 

 

2 ½ timer forberedelsestid og 2 ½ time møtetid (4 timer for de som var med til Rovdata - Kari Anita 

Furunes, Kristin Marie Sørheim og Elise Holtan Pavall Årbogen). 

 

Deltagere i møte: 

 

Faste medlemmer rovviltnemnda:  

Kari Anita Furunes (leder), Mattias Jåma (nestleder), Kristin Marie Sørheim, Bente Estil (vara for Pål 

Sæther Eiden), Per Olav Hopsø og Elise Holtan Pavall Årbogen.  

 

Sekretariat: 

Simon Heier, Inge Hafstad, Eva Alstad, Stine Krogfjord og Astrid H. Fredriksen (Statsforvalteren i 

Trøndelag). Marianne Aas Halse og Andreas Granli (Statsforvalteren i Møre og Romsdal). 

 

Andre 

Ingeborg Stavne (Mattilsynet), Anders Braa (Miljødirektoratet), Atle Frantzen (Bondelaget i Møre- og 

Romsdal), Øystein Folden (Naturvernforbundet i Møre- og Romsdal)  

 

Andre (på Teams) 

Frode Aalbu (Statens naturoppsyn), Marte Lilleeng (Statsforvalteren i Trøndelag) 
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Sak 16/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Dato for møtet ble avtalt med nemndas under siste nemndsmøte den 17. mars 2022. Forhåndsvarsel 

ble sendt ut til e-postliste den 9.mai 2022. Endelig innkalling og saksframlegg ble sendt ut den 13. mai 

2022. 

 

Behandling i møte 

Ingen merknader 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste. 
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Sak 17/22 Referat og orienteringssaker 

 

• Resultat kvotejakt på gaupe 2022 og status for lisensfelling av ulv 2021/2022 

- Det er per 13.05.2022 ikke felt ulv på lisensfelling i region 6. 

 

- Det ble felt 33 gauper på kvotejakt i region 6 i 2022, hvorav 13 voksne hunndyr. I 

tillegg er en gaupe funnet død i Tingvoll kommune og en gaupe felt på kvotefri jakt i 

Molde kommune. Total avgang i løpet av kvotejaktsperioden er slik 35 gauper.   

 

• Ekstraordinære uttak av jerv og registrering av ynglinger 2022   

- Det er per 13. mai påvist 8 jerveynglinger i region 6 (3 i MR og 5 i TL) 

- Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn informert nærmere om ekstraordinære uttak 

og registrerte ynglinger (se vedlagte presentasjoner) 

 

• Status for kunnskapsinnhenting – konkurransegrunnlag droneprosjekt.  

- Sekretariatet sendte ut konkurransegrunnlag den 29. april 2022, i tillegg ble det lagt ut 

på rovviltnemndas web-side den 3. mai 2022. Sekretariat gjennomførte et 

orienteringsmøte med aktuelle tilbydere den 19. mai 2022.  

 

• Møtedeltagelse siden forrige møte: 

- Samordningsmøte mellom lederne i rovviltnemndene i region 3, 5 og 6 om forvaltning 

av den sørvestlige delbestanden av jerv avholdt den 19. april 2022.  

 

• Post til nemnda 

- Sekretariatet tok en kort gjennomgang av postlisten.  

 

• Søknader om skadefellingstillatelser 

- Sekretariatet tok en kort gjennomgang søknader om skadefellingstillatelser i 

Trøndelag og Møre og Romsdal så langt i 2022.  

 

• Orientering om aktuelle saker fra Miljødirektoratet 

- Se vedlagte presentasjon 

 

• Orientering om aktuelle saker fra Statens Naturoppsyn 

- Se vedlagte presentasjon 

 

• Årsrapport  

- Sekretariatet tok en gjennomgang av årsrapporten for 2021. Årsrapporten ble sendt ut 

sammen med invitasjonen til møte 

 

Behandling i møte 

- Per Olav Hopsø ba sekretariatet vurdere om endringene som ble gjort i avgrensningen 

av kvotejaktsområdet for kvotejakta i 2022 fungerte etter hensikten, og at disse 

vurderingene blir en del av saksfremlegget når sekretariatet legger frem forslag på 

kvote for kvotejakt i 2023 under møte i nemnda oktober 2022 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssaker til orientering.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssaker til orientering.  
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Sak 18/22 Kvote for lisensfelling av jerv i region 6 2022/2023 

Rovviltforskriften § 3 første ledd definerer de nasjonale bestandsmålene for jerv, mens de regionale 

bestandsmålene for region 6 er gitt i § 4 første ledd bokstav e: Region 6 skal ha 10 ynglinger av jerv.    

Når bestandene av den enkelte art ligger over disse regionale bestandsmålene har 

rovviltnemnda myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling, lisensfelling og 

kvotejakt, jf. henholdsvis §§ 8, 10 og 11. Ved vurdering av om nemnda har myndighet til å 

fastsette kvoter legges data fra gjennomsnitt av de siste tre års ynglinger for jerv til grunn, jf. § 

7 første ledd, andre og tredje punktum. Det er et absolutt krav om at nemnda må være 

beslutningsdyktig i henhold til § 7 tredje ledd. Bestandsstatus i region 6 er i snitt 17,3 ynglinger 

i perioden 2019-2021, noe som gjør at nemnda har myndighet til å fastsette kvoter for lisensjakta i 

2022/2023.   

 

Behandling i møte 

Per Olav Hopsø fremmet følgende forslag: 

• Reservekvoten økes med to jerver, hvorav en jerv kan være ei tispe. Dette medfører en økning 

av reservekvoten fra seks jerver til åtte jerver, hvorav fire kan være tisper, samt at kvoten 

totalt økes fra 32 jerver til 34 jerver. 

Hopsø begrunner forslaget med at en økning av reservekvoten skaper større fleksibilitet til å 

få tatt ut jerv der skadesituasjonen utover beitesesongen 2022 tilsier at det bør tas ut jerv. 

 

Votering 

Sekretariatets forslag med tilleggsforslag fra Per Olav Hopsø – 6 stemmer 

Sekretariatets forslag – 0 stemmer 

 
Rovviltnemndas vedtak 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. rovviltforskriftens § 10, 

jf. §§ 1, 3 og 7, fatter rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende vedtak om lisensfelling av jerv 

innenfor region 6 i 2025/2023: 

• Kvoten settes til totalt 34 jerver som deles opp i en startkvote og en reservekvote: 

o Startkvote på 26 jerver hvorav 13 kan være tisper 

o Reservekvote på 8 jerver hvorav 4 kan være tisper 

• Av startkvoten kan det maksimalt felles 8 tisper innenfor forvaltningsområdet for jerv i region 

6. 

• Restkvote skal tas ut av miljøforvaltningen så langt det lar seg gjøre i henhold til 

rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5. 

 

Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtaket. Lisensfellingen iverksettes for å 

forhindre fremtidige skader på bufe. Lisensfellingsperioden er fra og med 10. september 2022 til og 

med 15. februar 2023. Fordelingen av startkvoten på 26 jerver mellom lisensfellingsområdene er som 

følger: 

 

1. Forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal: 

Kvote på 2 jerver 

 

2. Prioriterte beiteområder i Møre og Romsdal 

Kvote på 5 jerver 

 

3. Prioriterte beiteområder i Trøndelag 

Kvote på 10 jerver.  

I perioden fra 10. september 2022 til og med 15. januar 2023 deles området inn i to 

delområder, med følgende fordeling av kvoten: 
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• 3A: områdene nord for Trondheimsfjorden og vest for E6 – 4 jerver   

• 3B: områdene sør for Trondheimsfjorden og E14 – 6 jerver 

Fra og med 16. januar 2023 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og eventuell gjenværende 

kvote kan da jaktes på i hele området. 

 

4. Forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag 

Kvote på 9 jerver. 

I perioden fra 10. september 2022 til og med 15. januar 2023 deles området inn i tre 

delområder, med følgende fordeling av kvoten: 

• 4A: Områdene nord for Imsdalsvassdraget, vassdraget Grøningen, Skjeldbreien 

og Holden – 3 jerver 

• 4B: Områdene mellom for Imsdalsvassdraget, vassdraget Grøningen, Skjeldbreien 

og Holden og E14 - 3 jerver 

• 4C: Områdene sør for E14 – 3 jerver 

Fra og med 16. januar 2023 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og eventuell gjenværende 

kvote kan da jaktes på i hele området. 

 

 
Fig. 1: Kart over de forskjellige lisensfellingsområdene i region 6 Midt-Norge – lisensfelling av jerv 2022/2023. 

 

Det kan tildeles fra reservekvoten hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

• For at det skal tildeles fra til områder innenfor forvaltningsområdene for jerv i region 6 må det 

fylkesvise bestandsmålet være oppfylt innenfor forvaltningsområdet (3 ynglinger i Møre og 

Romsdal og 7 ynglinger i Trøndelag). 
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• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder både utenfor og innenfor 

forvaltningsområdene for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata (publiseres 

ca. 1. oktober 2022) om yngleregistreringer av jerv i 2022 legges til grunn sammen med 

oppdatert informasjon om skader forvoldt av jerv på bufe og tamrein beitesesongen 2022. 

o Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oppfylt. 

o Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv 

beitesesongen 2022. 

 

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 2022/2023: 

• Trøndelag 

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. 

o Innenfor forvaltningsområdet, med skader av jerv. 

• Møre og Romsdal 

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv 

o Innenfor forvaltningsområdet, med skader av jerv. 

 

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2022 vil nemnda komme tilbake 

med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av lisensfellingsperioden 2022/2023.  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. rovviltforskriftens § 10, 

jf. §§ 1, 3 og 7, fatter rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende vedtak om lisensfelling av jerv 

innenfor region 6 i 2022/2023: 

• Kvoten settes til totalt 32 jerver som deles opp i en startkvote og en reservekvote: 

o Startkvote på 26 jerver hvorav 13 kan være tisper 

o Reservekvote på 6 jerver hvorav 3 kan være tisper 

• Av startkvoten kan det maksimalt felles 8 tisper innenfor forvaltningsområdet for jerv i region 

6. 

• Restkvote skal tas ut av miljøforvaltningen så langt det lar seg gjøre i henhold til 

rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5. 

 

Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtaket. Lisensfellingen iverksettes for å 

forhindre fremtidige skader på bufe. Lisensfellingsperioden er fra og med 10. september 2022 til og 

med 15. februar 2023. Fordelingen av startkvoten på 26 jerver mellom lisensfellingsområdene er som 

følger: 

 

1. Forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal: 

Kvote på 2 jerver 

 

2. Prioriterte beiteområder i Møre og Romsdal 

Kvote på 5 jerver 

 

3. Prioriterte beiteområder i Trøndelag 

Kvote på 10 jerver.  

I perioden fra 10. september 2022 til og med 15. januar 2023 deles området inn i to 

delområder, med følgende fordeling av kvoten: 

• 3A: områdene nord for Trondheimsfjorden og vest for E6 – 4 jerver   
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• 3B: områdene sør for Trondheimsfjorden og E14 – 6 jerver 

Fra og med 16. januar 2023 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og eventuell gjenværende 

kvote kan da jaktes på i hele området. 

 

4. Forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag 

Kvote på 9 jerver. 

I perioden fra 10. september 2022 til og med 15. januar 2023 deles området inn i tre 

delområder, med følgende fordeling av kvoten: 

• 4A: Områdene nord for Imsdalsvassdraget, vassdraget Grøningen, Skjeldbreien 

og Holden – 3 jerver 

• 4B: Områdene mellom for Imsdalsvassdraget, vassdraget Grøningen, Skjeldbreien 

og Holden og E14 - 3 jerver 

• 4C: Områdene sør for E14 – 3 jerver 

Fra og med 16. januar 2023 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og eventuell gjenværende 

kvote kan da jaktes på i hele området. 

 

Det kan tildeles fra reservekvoten hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

• For at det skal tildeles fra til områder innenfor forvaltningsområdene for jerv i region 6 må det 

fylkesvise bestandsmålet være oppfylt innenfor forvaltningsområdet (3 ynglinger i Møre og 

Romsdal og 7 ynglinger i Trøndelag). 

 

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder både utenfor og innenfor 

forvaltningsområdene for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata (publiseres 

ca. 1. oktober 2022) om yngleregistreringer av jerv i 2022 legges til grunn sammen med 

oppdatert informasjon om skader forvoldt av jerv på bufe og tamrein beitesesongen 2022. 

o Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oppfylt. 

o Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv 

beitesesongen 2022. 

 

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 2022/2023: 

• Trøndelag 

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. 

o Innenfor forvaltningsområdet, med skader av jerv. 

• Møre og Romsdal 

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv 

o Innenfor forvaltningsområdet, med skader av jerv. 

 

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2022 vil nemnda komme tilbake 

med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av lisensfellingsperioden 2022/2023.  
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Sak 19/22 Kvote for betinget skadefelling av jerv, gaupe og ulv i region 6 2022 

Rovviltnemnda skal før 1. juni hvert år fatte vedtak om kvote for betingede fellingstillatelser på 

rovvilt for de artene der nemnda har myndighet til å ta slik beslutning. De betingede fellingstillatelsene 

kan iverksettes av Statsforvalteren med hjemmel i rovviltforskriftens §9. 

 

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. 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 

2019 – 2021) på 16,2 familiegrupper innenfor region 6 (NINA rapport 2011 -2021).  

• Gjennomsnittlig antall registrerte ynglinger av jerv de siste tre årene (2019-2021) er 17,3 

ynglinger (Rovdata, Bestandsovervåkning av jerv 2021) 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. 

• I de tilfeller der de nasjonale bestandsmålene i regionen ikke er nådd er det Miljødirektoratet 

som har myndighet til å fatte kvote om betingede fellingstillatelser. For region 6 gjelder dette 

for bjørn hvor estimatet av antall yndlinger i 2021 er 1,6 yndlinger. (se egen sak). 

 

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 2022 til og 

med 15. februar 2023.  

 

Behandling i møte 

• Ingen merknader 

 
Rovviltnemndas vedtak: 

Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (Jf. § 7, første ledd) har rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

fattet følgende vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i region 6 

Midt-Norge for perioden 1. juni 2022 til og med 15. februar 2023: 

• 5 (fem) betingede skadefellingstillatelser på gaupe 

Bestanden ligger over bestandsmålet på 12 familiegrupper per i dag (tre års gjennomsnittet er 

16,2 familiegrupper). Terskelen for felling av skadegjørende gaupe bør 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 bør være lav i prioriterte 

beiteområder og i kalvingsland for tamrein. 

 

• 3 (tre) betingede skadefellingstillatelse på ulv 

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 
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registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og 

alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig. 

 

I henhold til rovviltforskriftens § 7 skal irregulær avgang av rovvilt innenfor regionen belastes den 

kvote for felling som er bestemt av rovviltnemnden jamfør §§8 og 10.  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (Jf. § 7, første ledd) har rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

fattet følgende vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i region 6 

Midt-Norge for perioden 1. juni 2022 til og med 15. februar 2023: 

• 5 (fem) betingede skadefellingstillatelser på gaupe 

Bestanden ligger over bestandsmålet på 12 familiegrupper per i dag (tre års gjennomsnittet er 16,2 

familiegrupper). Terskelen for felling av skadegjørende gaupe bør 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 bør være lav i prioriterte beiteområder 

og i kalvingsland for tamrein. 

 

• 3 (tre) betingede skadefellingstillatelse på ulv 

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 henhold til rovviltforskriftens § 7 skal irregulær avgang av rovvilt innenfor regionen belastes den 

kvote for felling som er bestemt av rovviltnemnden jamfør §§8 og 10.  
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Sak 20/22 Forslag på kvote for betingede skadefelling og lisensfelling av bjørn i region 6 2022 

Rovviltforskriften § 3 første ledd definerer de nasjonale bestandsmålene for brunbjørn, mens de 

regionale bestandsmålene for region 6 er gitt i § 4 første ledd bokstav e: Region 6 skal ha 3 ynglinger 

av brunbjørn. Når bestandene av den enkelte art ligger over disse regionale bestandsmålene har 

rovviltnemnda myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling, lisensfelling og 

kvotejakt, jf. henholdsvis §§ 8, 10 og 11. Rovviltnemndene har også vedtaksmyndighet for bjørn når 

det er 10 ynglinger av bjørn i Norge eller mer. Ved vurdering om nemnda har myndighet legges data 

om siste års yngling for brunbjørn til grunn, jf. § 7 første ledd, andre og tredje punktum. Det er 

Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt som skal gi data om status og utvikling i bestandene, jf. § 3 

siste ledd. Bestandsmålet for bjørn på tre årlige ynglinger i region seks ble ikke oppnådd i 2021, og det 

er derfor Miljødirektoratet som har myndighet til å eventuelt vedta kvoter for betinget skadefelling og 

lisensfelling av bjørn i region 6, Midt-Norge i 2022.  

 

Behandling i møte 

Kari Anita Furunes fremmet følgende forslag: 

• Kulepunkt 2 og 3 i sekretariatets forslag til kvote for betingede skadefellinger tas bort, og 

forslaget fra Furunes blir da som følger: 

 

Forslag til kvote for betinget skadefelling: 

• Rovviltnemnda for region seks foreslår at det vedtas en betinget skadefellingskvote på 3 

bjørner, gjeldende for hele region 6 Midt-Norge, for perioden 1. juni 2022 – 15. oktober 

2022.  

 

Forslag kvote for lisensfelling: 

• Områdene utenfor forvaltningsområdet for bjørn: 

o 1 (en) bjørn 

• Områdene innenfor forvaltningsområdet for bjørn: 

o 0 (null) bjørner 

 

Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra fellingstillatelsen. 

 

Furunes begrunner forslaget med at det skal være skadesituasjonen som skal være avgjørende for at 

det gis skadefelling eller ikke, og at terskelen ikke skal legges høyere hvis det er en økt risiko for å 

felle binne. 

 

Votering 

Kari Anita Furunes sitt forslag – 6 stemmer 

Sekretariatets forslag – 0 stemmer 

 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

 

Forslag til kvote for betinget skadefelling: 

• Rovviltnemnda for region seks foreslår at det vedtas en betinget skadefellingskvote på 3 

bjørner, gjeldende for hele region 6 Midt-Norge, for perioden 1. juni 2022 – 15. oktober 

2022.  

 

Forslag kvote for lisensfelling: 

• Områdene utenfor forvaltningsområdet for bjørn: 

o 1 (en) bjørn 

• Områdene innenfor forvaltningsområdet for bjørn: 

o 0 (null) bjørner 
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Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra fellingstillatelsen. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 
Forslag til kvote for betinget skadefelling: 

• Rovviltnemnda for region seks foreslår at det vedtas en betinget skadefellingskvote på 3 

bjørner, gjeldende for hele region 6 Midt-Norge, for perioden 1. juni 2022 – 15. oktober 

2022.  

• Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra fellingstillatelsen.  

• De tiltak som er mulige for å unngå at bjørnebinner felles, skal være iverksatt. 

 

Forslag kvote for lisensfelling: 

• Områdene utenfor forvaltningsområdet for bjørn: 

o 1 (en) bjørn 

• Områdene innenfor forvaltningsområdet for bjørn: 

o 0 (null) bjørner 

 

Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra fellingstillatelsen. 
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Sak 21/22 Eventuelt 

 

• Sette dato for møte i juni (uke 26) for eventuell klagebehandling av kvoter fastsatt i dag.  

Teamsmøte torsdag 30. juni 2022 kl. 08:30 

• Sette dato før møte i august (befaring) 

23. – 24. august 2022. Møte i rovviltnemnda med befaring i sørdelen av Trøndelag. Vi tar 

utgangspunkt i Oppdal, og selve nemndsmøte blir på Oppdal en av dagene. 

• Krav om godtgjørelse for møter og reiser – leveres snarest mulig slik at budsjettet til 

drift av nemnd er oppdatert.  

Sekretariatet oppfordrer nemndsmedlemmene til å levere inn krav om møte- og reisegodtgjøring så 

raskt som mulig etter møte. 

• Gaupeprosjektet på Nordmøre - resultater og erfaringer etter ett år med intensiv 

overvåkning - møte i Surnadal den 8. juni 2022. 

Nemndas medlemmer oppfordres til å delta under møte om gaupeprosjektet i Surnadal den 8. juni 

2022. Begge statsforvalterne vil være representert. 

• Reindriftskonferanse på Stjørdal 9. – 10.juni 2022.  

Forespørsel fra reindriftsavdelingen hos statsforvalteren om å bidra økonomisk i forbindelse med 

arrangementet. Rovviltnemnda positiv til dette, og leder Kari Anita Furunes gis fullmakt til å tildele 

midler på vegne av rovviltnemnda. 

 

 

Behandling i møte 

Ingen kommentarer ut over de som er nedfelt under hvert kulepunkt. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda tar informasjon til orientering. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda tar informasjon til orientering. 


