
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 
Møre og Romsdal, Trøndelag 

 

 

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 

Rovviltnemnda i region 6 Kari Anita Furunes  Inga Stamnes 

c/o Statsforvalteren i Trøndelag   74 16 80 91 

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

7734 STEINKJER  

 

 

 

 

 

Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 6 
 

Tid: 27. oktober 2021 kl. 09:00 – 11:30 

Sted: Royal Garden Hotel Trondheim 

 

 

Deltagere i møte: 

 

Faste medlemmer rovviltnemnda:  

Kari Anita Furunes (leder), Mattias Jåma (nestleder), Per Olav Hopsø og Pål Sæther Eidem. 

 

Kristin Marie Sørheim og Maja Britt Renander meldte forfall og vara hadde ikke anledning 

 

Sekretariat: 

Simon Heier, Inge Hafstad, Eva Alstad (Statsforvalteren i Trøndelag), Marianne Aas Halse og 

Andreas Granli (Statsforvalteren i Møre og Romsdal). 

 

Andre: 

Margrethe Teveldal (Meråker kommune), Ingeborg Stavne (Mattilsynet), Alette Sandvik 

(Naturvernforbundet i Trøndelag), Oddbjørn Kaasa & Tone Våg (Nord-Trøndelag Sau og Geit), 

Eivind Sjåstad Mjøen (Trøndelag Bondelag), Olav Edvin Heggvold (Sør-Trøndelag Sau og Geit), 

Svein Egil Hatlevik (Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk) 

 

 

Sak 38/21: Godkjenning av innkalling og saksliste   
Dato for møte ble bestemt pr e-post den 12. oktober 2021. Forvarsel om møte i rovviltnemnda ble 

sendt ut på e-post tirsdag 12. oktober d.å. Endelig møteinnkallelse med saksfremlegg ble sendt ut på e-

post den 21. oktober 2021. 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 

• Rovviltnemnda godkjenner saksliste med følgende tilføyelse under sak 43/21 Eventuelt: 

o Statsforvalteren i Møre og Romsdal orienterer om «Prosjekt gårdsnære beiter» 

 

Sak 39/21: Referat- og orienteringssaker   
 

1. Møtedeltagelse siden forrige møte   

Sekretariatet har kun registrert e-postmøte i 29. september til 1.oktober. Klima- og miljødepartementet 

har kalt inn nemndlederne til møte i departementet tirsdag den 2. november d.å.   
 

2. Post til nemnda   

Sekretariatet tok en kort gjennomgang av postlisten.   
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3. Søknader om skadefellingstillatelser sommeren 2021   

Sekretariatet tok en kort gjennomgang søknader om skadefellingstillatelser i Trøndelag og Møre og 

Romsdal siden forrige møte. Rovviltnemnda ba om en forklaring på avslagene om 

skadefellingstillatelse på jerv i Valldal (SFMR) og i Oppdal (SFTL). SFMR og SFTL redegjorde for 

avslagene.  
 

4. Gjennomgang beitesesongen 2021   

Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Møre- og Romsdal tok en gjennomgang av 

beitesesongen 2021.  

 

SFTL orienterte bl.a. om utfordringene med binner utenfor forvaltningsområdet. Dette gjelder binne 

NT158 i grenseområdene mellom Steinkjer, Namsos, Overhalla, Grong og Snåsa som ble felt på 

skadefelling i Overhalla den 27. juni 2021, samt binne NT125 i Roktdalen, Snåsa kommune. Binne 

NT125 ble ikke felt.  

 

SFMR orienterte bl.a. om skader forvoldt av jerv i Ulvådalen og Valldal, samt utfordringer med gaupe 

på Tingvollhalvøya og i Surnadal.  

  

Sekretariatets forslag til vedtak:    

Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssaker til orientering.   

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig):    

• Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssaker til orientering.   

 

 

 Sak 40/21: Kvote for kvotejakt på gaupe i Region 6 Midt Norge 2022   
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 2011-2021 ). Det er registrert henholdsvis 15,5, 15 og 18 familiegrupper av gaupe før 

jakt i regionen i henholdsvis 2019, 2020 og 2021. Dette gir et gjennomsnitt på 16,3 familiegrupper de 

tre siste årene for regionen, som er over regionens måltall på 12 familiegrupper. Dette betyr at 

rovviltnemnda i region 6 har myndighet til å fatte vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe.   

 

Sekretariatets forslag til vedtak:    

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene 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.   

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

av kvotejakt settes til 32 gauper, hvorav maksimalt 14 voksne hunndyr.   

o Startkvote på 29 gauper, hvorav 12 voksne hunngauper   

o Reservekvote på 3 gauper, hvorav 2 kan være voksne hunngauper   

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2757250
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Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger:    

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 5 gauper (hvorav maks 3 voksne hunndyr)   

Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 2   

Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 3   

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.   

   

Forvaltningsområde i Trøndelag: 9 gauper (hvorav maks 4 voksne hunndyr)   

Delområde A: Heim, Orkland, Rindal, fastlandsdelen av Hitra: 4   

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

Delområde C: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer: 3  

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.   

   

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet 

av kvotefri jakt: 15 gauper   

Delområde D: Indre Namdal: 9   

Delområde E: Fosen: 4   

Delområde F: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2   

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.  

  

Reservekvote    

Av totalkvoten settes det av 3 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. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk 

av reservekvoten i begynnelsen av mars 2022.   

  

Behandling i møte: 

For å ytterligere å redusere bestanden av gaupe i Melhus området foreslo Per Olav Hopsø følgende 

endringer av sekretariatets forslag (endringer står i rødt):     

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene 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.   

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

av kvotejakt settes til 33 gauper, hvorav maksimalt 15 voksne hunndyr.   

o Startkvote på 30 gauper, hvorav 13 voksne hunngauper   

o Reservekvote på 3 gauper, hvorav 2 kan være voksne hunngauper   

  

Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger:    

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 5 gauper (hvorav maks 3 voksne hunndyr)   

Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 2   

Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 3   

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.   

   

Forvaltningsområde i Trøndelag: 10 gauper (hvorav maks 5 voksne hunndyr)   

Delområde A: Skaun, Melhus, Heim, Orkland, Rindal, fastlandsdelen av Hitra: 5   

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

Delområde C: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer: 3  

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.   

   

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet 

av kvotefri jakt: 15 gauper   

Delområde D: Indre Namdal: 9   

Delområde E: Fosen: 4   
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Delområde F: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2   

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.  

  

Reservekvote    

Av totalkvoten settes det av 3 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. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk 

av reservekvoten i begynnelsen av mars 2022.   

 

Votering: 

Per Olav Hopsø sitt forslag – 4 stemmer 

Sekretariatets forslag – 0 stemmer  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig):    

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 2022 til 31. mars 2022 i rovviltsregion 6 Midt- Norge: 

 

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene 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.   

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

av kvotejakt settes til 33 gauper, hvorav maksimalt 15 voksne hunndyr.   

o Startkvote på 30 gauper, hvorav 13 voksne hunngauper   

o Reservekvote på 3 gauper, hvorav 2 kan være voksne hunngauper   

  

Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger:    

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 5 gauper (hvorav maks 3 voksne hunndyr)   

Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 2   

Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 3   

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.   

   

Forvaltningsområde i Trøndelag: 10 gauper (hvorav maks 5 voksne hunndyr)   

Delområde A: Skaun, Melhus, Heim, Orkland, Rindal, fastlandsdelen av Hitra: 5   

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

Delområde C: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer: 3  

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.   

   

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene 

omfattet av kvotefri jakt: 15 gauper   

Delområde D: Indre Namdal: 9   

Delområde E: Fosen: 4   

Delområde F: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2   

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.  

  

Reservekvote    

Av totalkvoten settes det av 3 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. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk 

av reservekvoten i begynnelsen av mars 2022.   
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Sak 41/21 Status lisensfelling jerv 2021/2022  
Sekretariatet informerte om status for lisensfelling av jerv pr. 27. oktober 2021 og kom med eventuelle 

anbefalinger om endringer av rovviltnemndas anbefalinger om ekstraordinære uttak.   

   

I nemndas vedtak 22/21 datert 21. mai 2021 har nemnda følgende anbefalinger for ekstraordinære 

uttak av jerv:   

  

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 2021/2022.   

  

• 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.   

   

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2021 vil nemnda komme tilbake 

med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av lisensfellingsperioden 2021/2022.   

   

Sekretariatets forslag til vedtak 

Med bakgrunn i beitesesongen 2021 foreslår sekretariatet følgende anbefalinger for ekstraordinære 

uttak av jerv 2020/2021:   

   

Trøndelag   

• Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. Hovedfokus på uttak av voksne individer før 15. 

februar vest for E6 nord for Snåsavatnet og Oppdal, samt Rennebu, 

Midtre Gauldal, Holtålen kommuner og Fosen.   

• I tillegg hiuttak når ynglinger påvises i prioriterte beiteområder.    

• Innenfor forvaltningsområdet – uttak av enkeltindivider i tilknytning til kalvingsområdene til 

reinbeitedistriktene og områder med dokumenterte skader på bufe foregående beitesesong.    

   

Møre og Romsdal   

• Prioriterte beiteområder. Hovedfokus på uttak av voksne individer før 15. februar i Sunndal 

og Surnadal kommuner (Trollheimen) samt hiuttak når ynglinger påvises i prioriterte 

beiteområder.  
 

• Innenfor forvaltningsområdet - uttak av enkeltindivider i områder med dokumenterte skader 

på bufe foregående beitesesong.    

  

Behandling i møte: 

Sekretariatet orienterte om at Statens naturoppsyn (SNO) ikke har noen avtale på plass om ansvarlig 

veterinær for immobilisering av jerv i forbindelse med uttak av jerv etter 15. februar. Det foregår 

møter mellom SNO, Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet som forvalter regelverket. Dette 

betyr at pr. dags dato kan det ikke tas ut voksne enkeltindivider av jerv etter 15. februar. Hiuttak av 

valper kan gjennomføres.  

 

Kari Anita Furunes ønsket at følgende merknad tas inn i protokollen: 

Rovviltnemnda i region 6 krever at SNO må få på plass en avtale om ansvarlig veterinær for 

immobilisering av jerv i forbindelse med uttak av jerv etter 15. februar. 
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Kari Anita Furunes ønsker å tydeliggjøre at ekstraordinære uttak av enkeltindivider må starte så raskt 

som mulig og i god tid før lisensfellingsperioden avsluttes den 15. februar. Per Olav Hopsø foreslo at, 

det på grunn av skadebildet må prioriteres ekstraordinære uttak i Ulvådalen, Rauma kommune. 

Furunes og Hopsø foreslo derfor følgende tilleggspunkt: 

 

Generelt punkt (Furunes): 

• Ekstraordinære uttak av enkeltindivider må starte så raskt som mulig og i god tid før 

lisensfellingsperioden avsluttes den 15. februar  

Endring av kulepunkt to under Møre og Romsdal (Hopsø): 

• Innenfor forvaltningsområdet - uttak av enkeltindivider i områder med dokumenterte skader 

på bufe foregående beitesesong. Hovedfokus på uttak av enkeltindivider i Rauma kommune 

(Ulvådalen) før 15. februar  

 

Votering: 

Kari Anita Furunes og Per Olav Hopsø sitt forslag – 4 stemmer 

Sekretariatets forslag – 0 stemmer  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig):    

Med bakgrunn i beitesesongen 2021 anbefaler rovviltnemnda i region 6 ekstraordinære uttak av jerv 

2020/2021 i følgende områder:   

 

Generelt: 

• Ekstraordinære uttak av enkeltindivider må starte så raskt som mulig og i god tid før 

lisensfellingsperioden avsluttes den 15. februar  

Trøndelag   

• Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. Hovedfokus på uttak av voksne individer før 15. 

februar vest for E6 nord for Snåsavatnet og Oppdal, samt Rennebu, 

Midtre Gauldal, Holtålen kommuner og Fosen.   

• I tillegg hiuttak når ynglinger påvises i prioriterte beiteområder.    

• Innenfor forvaltningsområdet – uttak av enkeltindivider i tilknytning til kalvingsområdene til 

reinbeitedistriktene og områder med dokumenterte skader på bufe foregående beitesesong.    

   

Møre og Romsdal   

• Prioriterte beiteområder. Hovedfokus på uttak av voksne individer før 15. februar i Sunndal og 

Surnadal kommuner (Trollheimen) samt hiuttak når ynglinger påvises i prioriterte 

beiteområder.  

• Innenfor forvaltningsområdet - uttak av enkeltindivider i områder med dokumenterte skader 

på bufe foregående beitesesong. Hovedfokus på uttak av enkeltindivider i Rauma kommune 

(Ulvådalen) før 15. februar  
 

 

 

Sak 42/21 Forslag tjenestekjøp FKT/forsknings-prosjekter  
Under rovviltnemndsmøtet den 6. januar 2021 gjorde nemnda vedtak om at det var ønskelig at 

sekretariatet la fram forslag til prosjekter som det kan omsøkes tjenestekjøpsmidler via Forebyggende 

og konfliktdempende midler. For å ha god nok tid til å vurdere slike prosjekter ble det foreslått at et 

slikt forslag skulle legges fram for nemnda i det årlige oktobermøtet.   

  

Sekretariatet har på bakgrunn av dette kommet frem til noen forslag til 

problemstillinger/prosjekter som nemnda ble orientert om under møte:  

  

Prosjekt a) DNA-innsamling/overvåkning brunbjørn i nordlige deler av Trøndelag  
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Hvordan er tettheten og områdebruk blant bjørner i områdene a) innenfor, men nær og  

b) utenfor grensen for forvaltningsområdet for bjørn?  

 

Prosjekt b) Bruk av drone som forebyggende tiltak i beitenæringen  

 

Prosjekt c) Videreføring av gaupeprosjekt Nordmøre  

 

Prosjekt d) Hvordan effektivisere bruken av jervebås i lisensfelling.  

  
Sekretariatets forslag til vedtak  

Sekretariatets første innstilling til vedtak var at rovviltnemnda tar saken til orientering. Under møte ba 

sekretariatet nemnda om å prioritere prosjektene fra 1 – 4. 

  

Behandling i møte: 

Kari Anita Furunes forslo følgende prioritering:  

1. Prosjekt c) Videreføring av gaupeprosjekt Nordmøre  

2. Prosjekt b) Bruk av drone som forebyggende tiltak i beitenæringen   

3. Prosjekt d) Hvordan effektivisere bruken av jervebås i lisensfelling.  

4. Prosjekt a) DNA-innsamling/overvåkning brunbjørn i nordlige deler av Trøndelag  

Hvordan er tettheten og områdebruk blant bjørner i områdene a) innenfor, men nær og  

b) utenfor grensen for forvaltningsområdet for bjørn?  

 

Votering: 

Kari Anita Furunes sitt forslag til prioritering – 4 stemmer 

 

Rovviltnemndas vedtak:    

Rovviltnemnda vedtar følgende prioritering av de foreslåtte prosjektene: 

1. Prosjekt c) Videreføring av gaupeprosjekt Nordmøre  

2. Prosjekt b) Bruk av drone som forebyggende tiltak i beitenæringen   

3. Prosjekt d) Hvordan effektivisere bruken av jervebås i lisensfelling.  

4. Prosjekt a) DNA-innsamling/overvåkning brunbjørn i nordlige deler av Trøndelag  

Hvordan er tettheten og områdebruk blant bjørner i områdene a) innenfor, men nær og  

b) utenfor grensen for forvaltningsområdet for bjørn?  

Rovviltnemnda ber sekretariatet om å jobbe videre med å få realisert prosjektene i den prioriterte 

rekkefølgen. 

  

 

Sak 43/21 Eventuelt   

• Møtedatoer  

En eventuell klage på vedtaket om kvote for kvotejakt på gaupe i 2022 behandles av rovviltnemnda i 

et e-postmøte i begynnelsen av desember 2021.  

 

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal (SFMR) orienterte om «Prosjekt gårdsnære beiter» 

Dette er et oppdrag gitt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet 

(KLD) til Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet i 2020. Direktoratene har gitt oppdraget videre 

til Statsforvalterne i Innlandet og Møre og Romsdal i supplerende tildelingsbrev datert 25. juni 2021. 

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet gir Statsforvalteren oppdrag om å etablere et prosjekt i 

samarbeid med interesserte sauebrukere og kommuner om økt beite i gårdsnære områder etter 

nærmere kriterier. Hovedformålet med prosjektet er å redusere tap av sau og lam til jerv i 

forvaltningsområdene for jerv.  

 

SFMR sin presentasjon legges ved protokollen. 

 


