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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 6 – 17. mars 2022 
 

Tid: 17. mars 2022, kl 11:00 – 15:30 

Sted: Scandic Nidelven Trondheim 

3 timer forberedelsestid og 4,5 time møtetid. 

 

Deltagere i møte: 

 

Faste medlemmer rovviltnemnda:  

Kari Anita Furunes (leder), Mattias Jåma (nestleder), Kristin Marie Sørheim, Pål Sæther Eiden og 

Elise Holtan Pavall Årbogen.  

Per Olav Hopsø meldte forfall (vararepresentant ble innkalt, men hadde ikke anledning) 

 

Sekretariat: 

Simon Heier, Inge Hafstad, Eva Alstad, Lina Nøstvold, Gry Tveten Aune, Stine Krogfjord, Astrid H. 

Fredriksen og Inga Stamnes (Statsforvalteren i Trøndelag). Marianne Aas Halse og Andreas Granli 

(Statsforvalteren i Møre og Romsdal). 

 

Andre 

Atle Frantzen (Bondelaget i Møre- og Romsdal), Øystein Folden (Naturvernforbundet i Møre- og 

Romsdal), Oddbjørn Kaasa & Tone Våg (Nord-Trøndelag Sau og Geit), Olav Edvin Heggvold & Odd 

Petter Damli (Sør-Trøndelag Sau og Geit), Kay Arne Julnes (Norsk Bonde- og Småbrukarlag Nord-

Trøndelag).  

 

Sak 09/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Dato og møteform for møtet ble avtalt med nemndas leder, og forespørsel sendt ut til nemndas 

medlemmer den 27. januar 2022. Forhåndsvarsel ble sendt ut til e-postliste den 28. februar 2022. 

Endelig innkalling og saksframlegg ble sendt ut den 11. mars 2022. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Behandling i møte 

Etter avtale med leder av rovviltnemnda ble det bestemt at sekretariatet skulle ettersende sak om 

eventuell tildeling fra reservekvote gaupe. Rovviltnemnda ble varslet per e-post kl 12:20 den 15. mars 

2022 om at saksframlegg til sak 15/22 ville bli ettersendt samme dag. Sak 15/22 ble utsendt til 

adresselisten kl 13:34. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 10/22 Referat og orienteringssaker 
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1. NINA: presentasjon av gaupeprosjektet på Nordmøre 

- NINA v/ John Odden presenterer resultater fra ett år med intensivt 

overvåkningsprosjekt av gaupe på Nordmøre.  

 

2. NINA: presentasjon fra kongeørnprosjektet på Fosen 

- NINA v/ Jennifer Stien presenterer foreløpige resultater fra kongeørnprosjektet på 

Fosen.  

 

3. Resultat lisensfelling jerv 2021/2022 

- Totalt uttak på 21 jerver i region 6. I Møre og Romsdal er det tatt ut tre jerver alle 

innenfor forvaltningsområdet (hvorav 1 tispe). I Trøndelag er det tatt ut 18 jerver. Av 

disse er ni er tatt ut innenfor forvaltningsområdet (syv tisper), og de resterende ni er 

tatt ut i beiteprioritert område (fem tisper).  Se vedlegg for mer informasjon. 

 

4. Status for kvotejakt på gaupe 2022 og lisensfelling ulv 2021/2022 

- Sekretariatet informerte om ulveobservasjoner i sørlige deler av Trøndelag. Det er per 

10.03.2022 ikke felt ulv på lisensfelling i region 6. 

- Det er per 15.03.2022 er det registrert 30 døde gauper i regionen. Av disse er 28 er 

belastet kvote for kvotejakt, hvorav 11 voksne hunndyr. Av startkvoten gjenstår det to 

gauper hvorav to kan være hunndyr i områdene utenfor forvaltningsområdet for 

gaupe. Se vedlegg for mer informasjon.  

 

5. Møtedeltagelse siden forrige møte: 

- Rovviltseminar på Hamar 25. og 26. januar 2022. Leder var fysisk til stede under hele 

seminaret. 

- Leder i rovviltnemnda var på ekskursjon sammen med lokale deltakere i 

gaupeprosjektet på Nordmøre den 1. og 2. februar 2022. 

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

jerv og behov for ekstraordinære uttak den 9. og 28. februar 2022. 

- Leder av nemnda deltok sammen med Statsforvalteren i Trøndelag på møte med 

Oppdal kommune, faglaga og beitebrukere den 11. februar 2022. Team for dette møtet 

var dialog rundt jervesituasjonen, og skadefellinger i løpet av beitesesongen 2021 i 

Oppdal kommune.  

 

6. Presentasjon av tall fra Organisert beitebruk for 2021. 

- Sekretariatet informerte om tall fra organisert beitebruk for 2021. Vedlegg 

 

7. Post til nemnda 

- Gjennomgang av postlisten. Vedlegg. 
 

8. Søknader om skadefellingstillatelser 

- Sekretariatet informerte om søknader om skadefellingstillatelser i Trøndelag og Møre 

og Romsdal så langt i 2022.  
 

 

Behandling i møte: 

- Kari Anita Furunes foreslo å flytte delen om status for kvotejakt til sak 15/22. 

- Kari Anita Furunes informerte nemnda om møtene hun som leder hadde deltatt på, og 

presentasjonen fra region 6 som ble holdt under rovviltseminaret på Hamar. 

- Kari Anita Furunes informerte om planlagt møte mellom lederne av rovviltnemndene 

i region 3, 5 og 6 og KLD v/ statssekretær Christian Smedshaug den 24. mars 2022 – 

tema er ekstraordinære uttak av jerv.  
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Sekretariatet hadde ikke satt inn noe forslag til vedtak i denne saken. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda tar referat og orienteringssaker til orientering. Status for kvotejakt på gaupe 2022 tas 

under sak 15/22. 

 

Sak 11/22 Klage på tildeling av reservekvote jerv 

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Trøndelag klager i brev datert 26. januar 2022 på 

rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge sin tildeling fra reservekvote for lisensfelling jerv i sak 02/22. 

Bakgrunnen for klagen er at Naturvernforbundet mener at rovviltnemndas tildeling fra reservekvote 

ikke er i tråd med føringene i Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse og at vedtaket slik må 

anses som et nytt kvotevedtak. Naturvernforbundet argumenterer også med at begrunnelsen for 

vedtaket er feilaktig. Det vises til klagen i sin helhet (vedlegg 4).  
 

Departementet har skrevet følgende om tildeling fra reservekvoten i sin avgjørelse av 8. september 

2021: 

«Departementet kommer etter dette til at kvoten rovviltnemnda har vedtatt opprettholdes, men at det 

samtidig stiller krav til stor grad av varsomhet fra rovviltnemnda ved eventuell videre vurdering om 

bruk av reservekvote. 

 

Et utgangspunkt gitt nåværende kunnskap om bestandsforholdene bør være at reservekvoten ikke 

benyttes i områder prioritert for yngling av jerv. Departementet vil i den sammenheng særlig trekke 

fram Miljødirektoratets vurdering av det prioriterte yngleområdet for jerv tilknyttet den sørvestlige 

delbestanden. Dette området er redusert av rovviltnemnda ved at Øvre Sunndal er endret til prioritert 

beiteområdet, noe som vurderes av Miljødirektoratet å gjøre det vanskelig å opprettholde en stabil 

delbestand med tre årlige ynglinger innenfor det prioriterte yngleområdet for jerv. Rovviltnemnda bør 

derfor være tilbakeholden med å tillate felling i dette området, og departementet vil gjenta viktigheten 

av å arbeide videre med andre forebyggende tiltak og tilpasning av beitenæring i prioritert 

yngleområde for jerv» 

 

Totalkvoten for lisensfelling av jerv i region 6 ble satt til 32 jerv i møte den 21. mai 2021. 

Reservekvoten for lisensfellingen ble satt til seks jerver hvorav tre kunne være tisper. Rovviltnemnda 

tildelte fra reservekvoten i tre møter: 

• Sak 46/21 i e-postmøte 7. – 9. desember 2021: To jerv tildelt til delområde 4A, hvorav en kan 

være tispe. 

• Sak 02/22 i e-postmøte 7. – 11. januar 2022: En jerv tildelt til forvaltningsområdet i Møre- og 

Romsdal, presisert at det ikke ble tildelt tispe. 

• Sak 05/22 i e-postmøte 12. – 14. januar 2022: Tildeler tre jerv til delområde 3B, hvorav to kan 

være tisper. 

 

Rovviltnemnda ser at presiseringen i vedtak i sak 02/22 «det skal ikke tas ut tispe» ved tildelingen av 

en jerv til forvaltningsområdet i Møre- og Romsdal var uheldig, da det er korrekt at en ikke kan se 

hvilket kjønn det dreier seg om før dyret er felt. Ved tildeling i sak 02/22 gjensto det fremdeles en 

tispe i forvaltningsområdet for regionen. Dermed var ikke tispe unntatt fra felling. 

 

Rovviltnemnda oppfatter at departementet i brev av 8. september 2021 skriver at de forventer 

varsomhet fra rovviltnemnda når det gjelder bruk av reservekvote. Videre skriver departementet at 

med bakgrunn i nåværende kunnskap om bestandsforholdene at reservekvote ikke benyttes innenfor 

forvaltningsområdet for jerv, samt at man skal være tilbakeholden med å tillate felling i yngleområdet 

i Møre- og Romsdal. Rovviltnemnda kan imidlertid ikke se at departementet har uttalt at nemnda ved 

nærmere vurdering ikke kan benytte reservekvote i forvaltningsområdene for jerv.  

 

I saksframlegget informerte sekretariatet om oppdatert bestandsvurdering på jerv i rapport som ble 

publisert i oktober 2021: «Siste rapport om yngleregistrering av jerv (rapport 2031) viser at det ble 

påvist 17 ynglinger i region 6 i 2021. Dette gir et snitt på 17,3 ynglinger i siste treårsperiode. Av de 
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17 ynglingene ble 12 påvist i Trøndelag (hvorav åtte innenfor forvaltningsområdet og fire i 

beiteprioritert område). Fem ynglinger ble påvist i Møre og Romsdal (hvorav tre innenfor 

forvaltningsområdet og to i beiteprioritert område).»  

 

Siste rapport viser med dette at region 6 og Norge for øvrig stadig ligger godt over det vedtatte 

bestandsmålet for antall ynglinger på jerv. Innenfor forvaltningsområdet for jerv i Møre- og Romsdal 

har det vært påvist minst tre ynglinger årlig siden 2019. Rovviltnemnda mener registrerte ynglinger de 

siste årene, registrert avgang av jerv, dokumenterte skader på husdyr og tamrein ga grunnlag for 

tildeling av reservekvoten til områdene innenfor forvaltningsområdet for jerv i regionen. 

Rovviltnemnda vurderer at tildeling av jerv er i tråd med føringer gitt i Klima- og miljødepartementets 

klageavgjørelse i brev datert 8. september 2021. Klagen på rovviltnemndas tildeling fra reservekvote 

for lisensfelling på jerv avvises.  

 

Forvaltningslovens § 33 annet ledd, andre setning sier, sitat; Dersom vilkårene for å behandle klagen 

ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog § 31, sitat slutt. Forvaltningslovens § 31 

omhandler oversitting av klagefrist, og er ikke relevant i dette tilfellet. Som tidligere nevnt ansees ikke 

tildeling fra reservekvoten for jerv til å være et enkeltvedtak som kan påklages. Rovviltnemnda 

avviser derfor saken fordi det ikke foreligger vilkår for å behandle klagen på fordeling av 

reservekvote. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

• Med hjemmel i forvaltningslovens § 33, annet ledd avvises klage fra Trøndelag og Møre- og 

Romsdal Naturvernforbunds klage datert 26. januar 2022 på rovviltnemndas tildeling fra 

reservekvote for lisensfelling av jerv 2021/2022.  

• Klagen avvises på grunn av at fordelingen av reservekvote er i tråd med føringene i Klima- og 

miljødepartementets klageavgjørelse i brev datert 8. september 2021, og rovviltnemndas 

vedtak ansees derfor ikke som et enkeltvedtak. 

 

Behandling i møte: 

Feil i saksframlegg, skal stå «sekretariatets forslag til vedtak», ikke «rovviltnemndas vedtak» 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

• Med hjemmel i forvaltningslovens § 33, annet ledd avvises klage fra Trøndelag og Møre- og 

Romsdal Naturvernforbunds klage datert 26. januar 2022 på rovviltnemndas tildeling fra 

reservekvote for lisensfelling av jerv 2021/2022.  

• Klagen avvises på grunn av at fordelingen av reservekvote er i tråd med føringene i Klima- og 

miljødepartementets klageavgjørelse i brev datert 8. september 2021, og rovviltnemndas 

vedtak ansees derfor ikke som et enkeltvedtak. 

 

Sak 12/22 Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2022 

 

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader er ment å bidra til å forebygge 

skader på husdyr og tamrein påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe konflikter og 

begrense ulemper. Miljødirektoratet behandler søknadene om midler til konfliktdempende tiltak på 

nasjonalt nivå innen kunnskapsinnhenting og informasjon. Statsforvalterne i hvert enkelt fylke 

behandler søknadene og fatter vedtak i enkeltsaker innenfor rammene i Forskrift om tilskudd ifb. med 

rovviltskader. Rovviltnemndene skal prioriterer hvor stor andel av midlene som skal øremerkes for 

lokal kunnskapsinnhenting og konfliktdempende tiltak, og hvor stor del som skal brukes på 

forebyggende tiltak. Tildelingen fordeles på tre ulike poster: drift av nemnda og sekretariatet, 

forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Ved prioritering mellom ulike 

søknader gjelder føringene gitt i Forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge. Rovviltnemnda i 

region 6 fordeler hvert år en økonomisk ramme til tiltak til de to fylkene, med en prioritering for 

bruken av disse. Det skal alltid settes av midler til akutte tiltak.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-01-01-3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-01-01-3
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/13e1fee385214a549f3fb14ce36570d8/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag---revidert-etter-vedtak-i-sak-11-19.pdf
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Post 1420.21 Tjenestekjøp: Midlene skal benyttes til tjenestekjøp og forskningsaktivitet, for eksempel 

forsknings- og utredningsoppgaver som bidrar til utvikling og iverksettelse av effektive forebyggende 

tiltak, eller evaluering av effekter av igangsatte tiltak.   

 

Post 1420.21 Drift av nemnd/sekretariat: Midlene skal brukes til møtegodtgjørelse og reiser, og til drift 

av sekretariatet og vakttelefon.  

 

Post 1420.73 Tilskot: Midlene benyttes til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende 

tiltak. Dette kan være tiltak med direkte tapsreduserende effekt (rovdyravvisende gjerder, forsinket 

slipp/tidlig nedsanking). Konfliktdempende tiltak (tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner 

for tiltak som har til hensikt å dempe konflikter forårsaket av rovvilt), og tiltak for å øke 

kunnskapsgrunnlaget (radiobjeller, bruk av kadaverhund).  

 

Økonomiske rammer for 2022 

 

Rovviltnemnda har mottatt økonomiske rammer for tildeling av forebyggende og konfliktdempende 

tiltak fra Miljødirektoratet i brev datert 24. februar 2022. Region 6 er tildelt følgende midler: 

- 13,5 mill. over post 1420.73 Tilskudd (en økning på kr 50 000,- fra 2021).   

- 1,2 mill over post 1420.21 Tjenestekjøp (tilsvarende som i 2021). 

- 800 000,- over post 1420.21 Drift av nemnda og sekretariatet. (tilsvarende som i 

2021).   

 

Miljødirektoratet ber i brev av 24. februar 2022 Rovviltnemnda om å: 

- Fordele midler mellom statsforvalterne i regionen. 

- Fordele tilskuddsmidlene mellom ulike tiltakstyper og sette av en reserve for akutte 

tiltak i hvert fylke. 

- Drøfte behovet for, og sikre en vaktordning hos statsforvalterne. 

- Gi tilbakemelding til Miljødirektoratet om fordeling av midlene innen 1. april 2022. 

 

Brevet er vedlagt (se vedlegg 5). 

 

Sekretariatets vurdering 

 

Sekretariatsgruppen har drøftet seg fram til et omforent forslag til fordeling av den økonomiske 

rammen fra Miljødirektoratet. Det er foreslått at økningen på en halv million på post 1420.73 fordeles 

likt mellom Møre og Romsdal og Trøndelag. Videre har statsforvalterne for hver av fylkene laget et 

forslag til budsjett for bruken av midlene fordelt på ulike tiltak.  

 

Statsforvalteren i Trøndelag viderefører de strenge kriteriene for å få tildelt tilskudd til planlagt 

forsinket slipp og planlagt tidlig nedsanking. Dette innebærer at søknader om planlagt forsinket slipp 

og planlagt tidlig nedsanking kun innvilges hvis alle i beitelaget er med på tiltaket. Det gis heller ikke i 

utgangspunktet tilskudd til forsinket slipp og tidlig nedsanking utenfor forvaltningsområdet for jerv og 

bjørn (unntaket er beiteområder med kjent skadehistorikk til bjørn der hele beitelaget er med på 

tiltaket, og områder utenfor forvaltningsområdet for bjørn med kjent forekomst av binner).  

 

Det settes av en egen pott midler til akutte tiltak, der mye er tenkt brukt på godtgjøring av kommunale 

og interkommunale fellingslag og akutt tidlig nedsanking ved behov. Dette er i tråd med anbefalinger 

gitt av næringsorganisasjonene i dialogmøter mellom organisasjonene og Statsforvalteren.   

 

I Møre og Romsdal settes det av en pott midler til tidlig nedsanking for hele fylket. Tiltaket settes inn 

ved behov i beiteområder der det oppstår akutte skadesituasjoner. Det er det kommunale 

rovviltutvalget i en kommune som iverksetter tidlig nedsanking etter avtale med Statsforvalteren i 

Møre og Romsdal, og det er et krav at alle beitedyr i beiteområdet må sankes. 
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Forslag til fordeling av midlene på posten 1420.21 Tjenestekjøp er basert på innmeldte behov fra 

statsforvalterne i Møre og Romsdal og Trøndelag. Kostnader til prosjekter med kunnskapsinnhenting 

som formål finansieres gjennom denne posten. 

 

Om vaktordninger rovvilt og fordeling av post 1420.21 drift av nemnda og sekretariatet  

Begge fylkene har etablert en vaktordning der enn kan nå en saksbehandler også på kveldene og i 

helgene. Vakthavende kan besvare søknader om akutte forebyggende tiltak, søknader om skadefelling 

av fredet rovvilt, og gi meldinger om fellinger/forsøk på felling av rovvilt. 

 

Vakttelefonen til Statsforvalteren i Trøndelag (tlf. 930 60 221) er bemannet i følgende tidsrom:  

• 1. juni - 15. oktober kl. 07:00 – 22:00.  

• 2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09:00 – 19:00   

• 24. desember - 1. januar kl. 10:00 – 14:00   

Statsforvalteren Møre og Romsdals rovvilttelefon (tlf. 909 26 016) er bemannet i tidsrommet mellom 

kl. 08:00 til 22:00 hele året.  

 

Erfaringsmessig har det vært betydelig mer henvendelser til Statsforvalteren i Trøndelag enn til 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal i løpet av sesongen. Kostnadene med beredskapen er også større i 

Trøndelag enn de er i Møre og Romsdal. Foreslått beløp til vakttelefon hos Statsforvalteren i Møre og 

Romsdal, kr 30 000,- er tilsvarende som for 2021. Resterende beløp på kr 770 000,- tildeles 

Statsforvalteren i Trøndelag og skal dekke møte- og reisegodtgjørelse for nemnd/sekretariat, 

møteutgifter og vakttelefonen for Statsforvalteren i Trøndelag. 

 

Fordeling av post 1420.73 tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak  

Det foreslås å sette av kr 2 500 000,- i Trøndelag og kr 500 000,- i Møre og Romsdal til akutte tiltak.   

  

Tabell 1: Forslag budsjett FKT 1420.73 – Statsforvalteren i Trøndelag.  

Tiltak 1420.73  Søknad 2022  Budsjett 2022  

Forsinket slipp  689 378 255 000 

Tidlig nedsanking  1 641 836 1 000 000 

Planlagt utvidet tilsyn*  1 376 000 610 000 

Rovdyravvisende gjerder**  985 200 355 000 

Radiobjeller***  3 099 780 1 300 000 

Utprøving av LTE-radiobjeller  1 000 387 715 000 

Reindrift – tidlig slakt  2 948 800 1 720 000 

Reindrift – annet  1 093 020 210 000 

Kommuner – kursing fellingslag  1 253 895 680 000 

Konfliktdempende tiltak (støtte til radiobjellelag etc.)  2 018 300 1 610 000 

Akutt forebyggende tiltak  0 2 500 000 

Annet  14 000 15 000 

Sum  16 120 596 10 970 000 

   

Korte kommentarer til tabell 1 fra SFTL:  

* Det gis bare midler til planlagt utvidet tilsyn i kombinasjon med andre tiltak som regnes som direkte 

tapsreduserende, som tilsyn i forbindelse med tidlig nedsanking, tilsyn i kombinasjon med bruk av 

kadaverhund og vokterhund.  

** Tilskudd til drift av rovdyravvisende gjerde er foreslått økt fra kr 4,- til kr 5,- i 2022 

***Det gis ikke støtte til drift av radiobjeller, men innkjøp. Det gis ikke støtte til innkjøp av 

radiobjeller for enkeltpersoner.  

 

  

Tabell 2: Forslag budsjett FKT 1420.73 – Statsforvalteren i Møre og Romsdal.  

Tiltak 1420.73  Søknad 2022  Budsjett 2022  
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Akutt forebyggende tiltak/skadefellingsforsøk  0  500 000  

Tidlig sanking* 0  650 000  

Utvidet tilsyn** 580 000  580 000  

Vokterhund  110 000  110 000  

Radiobjeller*** 445 000    

Bås, felle, åteplass*** 73 900   14 000  

Kommuner – kursing fellingslag  187 000  160 000  

Kurs kadaverhund  90 300  90 300  

Diverse utstyr*** 436 000    

Kurs Norske kadaverhunder 70 000  40 000  

Kurs NJFF 285 000  207 000  

NINA Prosjekt jervetetthet 75 000  75 000  

Sum  3 101 787  2 426 300  

   

Korte kommentarer til tabell 2 fra SFMR:  

* I Møre og Romsdal settes det av en felles fylkespott på kr 650 000,- til tidlig nedsanking i akutte 

skadesituasjoner. 

** Det gis bare midler til planlagt utvidet tilsyn i kombinasjon med andre tiltak som regnes som 

direkte tapsreduserende, som tilsyn i forbindelse med tidlig nedsanking, tilsyn i kombinasjon med 

bruk av kadaverhund og vokterhund. 

*** Søknader om elektronisk overvåkingsutstyr og investeringer saksbehandles først etter 

beitesesongen av eventuelle restmidler av akutte midler og pott til tidlig nedsanking.  

  

Fordeling av midlene til post 1420.21 Tjenestekjøp  

  

Tabell 3: Forslag budsjett FKT 1420.21 Tjenestekjøp   

Tjenestekjøp 1420.21  fordelt 2022  Budsjett 2022  

Intensiv overvåking gaupe Nordmøre og Trøndelag  450 000  450 000  

Div. SFTL (evt. hasteanalyser DNA, foreløpig bestandsrapport 

gaupe)   

220 000  220 000  

Droneprosjekt i henhold til bestilling fra nemnda   530 000 

Sum  670 000  1 200 000  

   

Det er fremlagt forslag til fordeling av midlene på ulike tiltak. Forslagene i tabellene vil av 

statsforvalterne anses som retningsgivende dersom rovviltnemnda vedtar foreslått fordeling. Samtidig 

må det være rom for mindre endring og omprioritere midler mellom de ulike tiltaksposten ved behov.   

 

En oversikt over samtlige mottatte søknader for 2022 er vedlagt i vedlegg 6 og 7.  

  

Sekretariatets forslag til vedtak:  

  

Fordelingen av tilskudd (kr 13 500 000,-) over 1420.73:  

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal kr 2 430 000,-  

• Statsforvalteren i Trøndelag kr 10 970 000,-  

  

Fordelingen av midler til tjenestekjøp (kr 1 200 000,-) over 1420.21:  

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal kr 0,-  

• Statsforvalteren i Trøndelag kr 1 200 000,-  

  

Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr 800 000,-) over 1420.21:  

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal kr 30 000,- (nemndsmøter og vakttelefon)  

• Statsforvalteren i Trøndelag kr 770 000,- (drift av nemnda og vakttelefon)  
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Ved prioritering mellom ulike søknader gjelder føringene gitt i Forvaltningsplan for rovvilt i region 6 

Midt-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag.   

 

Behandling i møte: 

- Kari Anita Furunes stilte spørsmål om økningen i post 1420.73 Tilskudd var 50 000,- 

eller 500 000,-. Sekretariatet bekreftet at det var feil i saksframlegget, og at det er 

korrekt at økningen er 500 000,-. 

- Spørsmål rundt bruk av FKT-midler til hasteanalyser av DNA.  

- Sekretariatet informert kort om status for konkurransegrunnlaget på drone-prosjektet. 

Rovviltnemnda ønsker å se konkurransegrunnlaget før det sendes ut. 

Kristin Sørheim fremmet følgende alternativ til vedtak: 

Rovviltnemnda vedtar budsjettet som fremlagt, men med følgende endringer: NJFF tildeles 90 000 

kroner til tilrettelegging for åtejakt på jerv og skytetrening for skadefellingslag. 2 nye jervbåser til 

Fjord kommune: 60 000 kr og radiobjeller: 57 000 kr (dekkes av reduksjon til NJFF på 117 000 kr). 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda vedtar budsjettet med følgende endringer: NJFF tildeles 90 000 kroner til 

tilrettelegging for åtejakt på jerv og skytetrening for skadefellingslag. 2 nye jervbåser til Fjord 

kommune: 60 000 kr og radiobjeller: 57 000 kr (dekkes av reduksjon til NJFF på 117 000 kr). 

 

Sak 13/22 Anbefaling til Miljødirektoratet ekstraordinært uttak av bjørn 

 

Rovdyrforlikets punkt 2.2.18 legger til grunn at ekstraordinære uttak av bjørn etter 

endt lisensfellingsperiode skal kunne tillates i enkelttilfeller hvor det er sannsynliggjort 

et konkret skadepotensial på husdyr eller tamrein. I løpet av året 2021 har det vært aktivitet av bjørn 

som har forvoldt skade på sau/lam og tamrein i deler av Trøndelag.  

  

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at beitedyr skal ha prioritet i 

forhold til bjørn utenfor yngleområdet for bjørn ber rovviltnemnda om dialog med Miljødirektoratet 

om mulighetene for ekstraordinært uttak av bjørn i beiteprioriterte områder i Trøndelag våren 2022. I 

denne dialogen bør også bjørn i kalvingsområder for tamrein være tema, selv om kalvingsområdene 

skulle ligge innenfor forvaltningsområdet for bjørn jf. nemndas retningslinjer for forvaltning av rovdyr 

innenfor kalvingsområdene for rein (forvaltningsplanen side 13). 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at beitedyr skal ha prioritet i 

forhold til bjørn utenfor yngleområdet for bjørn ber rovviltnemnda om dialog med Miljødirektoratet 

om mulighetene for ekstraordinært uttak av bjørn i beiteprioriterte områder i Trøndelag våren 2022, 

samt i kalvingsområdene for rein som ligger innenfor forvaltningsområdet for bjørn. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at beitedyr skal ha prioritet i 

forhold til bjørn utenfor yngleområdet for bjørn ber rovviltnemnda om dialog med Miljødirektoratet 

om mulighetene for ekstraordinært uttak av bjørn i beiteprioriterte områder i Trøndelag våren 2022, 

samt i kalvingsområdene for rein som ligger innenfor forvaltningsområdet for bjørn. 

 

14/22 Eventuelt 

- Sette dato for møte i mai, bør avholdes i uke 21. 

- Dersom region 6 oppnår bestandsmålet for bjørn må det avholdes et møte i siste halvdel av 

april. Statusrapport for bjørn leveres i starten av april. 

- Dialogmøte mellom rovviltnemndene og KLD og LMD er flyttet til 24. Mai 2022.  

- Reindriftskonferanse på Stjørdal i slutten av mai 2022.  

 

Behandling i møte 
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Kari Anita Furunes viste til Miljødirektoratets vedtak om ekstraordinære uttak av jerv i regionen og 

nyhetssak publisert på Miljødirektoratet hjemmesider den 22. februar 2022 hvor følgende ble uttalt «I 

enkelte regioner er kvotene satt høyt og det er ikke realistisk at kvotene kan fylles». Sekretariatet bes 

utarbeider et forslag til henvendelse som sendes Miljødirektoratet hvor det stilles spørsmål til vedtak 

om ekstraordinære uttak av jerv i regionen og uttalelse om kvote og uttak i nyhetssak datert 22. februar 

2022. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Datoer for møter våren 2022: 

- Dersom region 6 oppnår bestandsmålet for bjørn avholder rovviltnemnda Teams møte 

den 19. april 2022 kl 11.00 – 12.00. 

- Neste fysiske møte i rovviltnemnda avholdes 23. mai 2022. 

- Statsforvalteren i Trøndelag planlegger reindriftskonferanse den 9. – 10. juni på 

Stjørdal. Rovviltnemnda er invitert. 

 

Sekretariatet utarbeider et forslag til henvendelse som sendes Miljødirektoratet om vedtak om 

ekstraordinære uttak av jerv i regionen og uttalelse fra Miljødirektoratet om kvote og uttak i nyhetssak 

datert 22. februar 2022. 

 

Sak 15/22 Status for kvotejakt på gaupe i region 6 2022 og eventuell tildeling fra reservekvoten. 

 

Rovviltnemnda i region 6 vedtok kvote for kvotejakt på gaupe i møte 27.10.20 på totalt 33 dyr. Det ble 

vedtatt en startkvote på 30 dyr hvorav 13 voksne hunndyr, fordelt på tre jaktområder, som igjen var 

delt opp i mindre delområder fram til 1. mars. I tillegg ble det vedtatt kvotefri jakt på gaupe, i de 

beiteprioriterte delene av Møre og Romsdal, samt kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag. 

Av Rovviltnemndas vedtak tredje punkt fremgår følgende om reservekvoten; 

«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». 

 

Klima- og miljødepartementet (KLD) har 19.1.2022 klagebehandlet rovviltnemndas kvotevedtak, 

deres konklusjon er; 

«Klima- og miljødepartementet viser til at gaupebestanden er over det nasjonale målet på 65 årlige 

ynglinger. Antallet ynglinger i region 6 har de siste årene ligger over bestandsmålet på 12 årlige 

ynglinger. Departementet legger vekt på at den kvoten rovviltnemnda har vedtatt for jakt på gaupe i 

region 6 i 2022 mest sannsynlig vil medføre at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det 

nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Departementet opprettholder derfor rovviltnemndas 

vedtak. Klagene er dermed ikke tatt til følge.» 

 

Lisensjakt på gaupe i Sverige 

Länsstyrelsen i Jämtlands lan har fattet vedtak om lisensjakt på totalt 24 gauper innenfor länet, kvoten 

er fordelt på mindre delområder. Av total kvoten kan fem dyr felles i område som grenser mot 

Indre Namdal og tre dyr i område som delvis grenser mot kommunene Røros. I delområdene mellom 

disse er det ikke åpnet for lisensfelling av gaupe. Denne jakten startet 1. mars og varer til 15. april 

2022. Per 04.03.22 er det felt to dyr i disse områdene, et i område som genser mot indre Namdal og et 

i området som grenser mot Røros. 

 

Status for gaupejakta i region 6 

Startkvoten var 30 dyr hvorav 13 voksne hunndyr. Kvotejakta i Møre og Romsdal ble stoppet den 6. 

februar etter felling av startkvoten på fem gauper. I Trøndelag innenfor forvaltningsområdet ble det 

stopp i kvotejakta den 1. februar da samtlige 10 gauper på startkvoten ble felt. I beiteprioriterte 

områder i Trøndelag er det felt 13 gauper av en startkvote på 15. Det gjenstår en kvote på to gauper 
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hvorav to voksne hunndyr i beiteprioriterte områder i Trøndelag. Se vedlegg for mer informasjon om 

felte gauper.  

 

Annen avgang 

Det er registrert en død hanngaupe med foreløpig ukjent dødsårsak i Tingvoll kommune den 21. 

februar 2022. Gaupa er sendt til Rovdata for obduksjon. Så lenge denne har ukjent dødsårsak trekkes 

den ikke fra kvoten for kvotejakt. Skulle konklusjonen fra obduksjonen bli at dødsårsaken var 

irregulær, så vil den bli trukket fra kvote.  

 

Henvendelser om reservekvote 

Rovviltnemnda har mottatt henvendelser om tildeling av dyr fra reservekvoten fra flere områder i 

regionen, både skriftlig og muntlig. Samtlige skriftlige søknader er vedlagt. Sekretariatet har til de som 

har henvendt seg pr. telefon, gitt informasjon om at rovviltnemnda vil foreta en vurdering av om, og 

eventuelt hvor dyr skal tildeles fra reservekvoten i starten av mars eller eventuelt ved neste møte i 

mars. Vurderingen vil være basert på de kriteriene som rovviltnemnda har satt i kvotevedtaket. 

Tildeling vil ikke bli gjort som besvarelser på konkrete søknader, men at eventuelle innkomne 

søknader vil være del av bakgrunnsinformasjonen som legges frem for Rovviltnemnda i forbindelse 

med vurdering av bruk av reservekvoten. 

 

Sekretariatets vurdering av bruk av reservekvoten 

Av Rovviltnemndas vedtak 27.10.2021 fremgår det at for at reservekvoten skal benyttes må en ha en 

oppdatert bestandsvurdering som tilsier bruk av kvoten. Og videre at fordeling av familiegrupper og 

tap av tamrein skal vektlegges ved tildeling. Den kvotefrie jakta på gaupe i deler av regionen er 

uavhengig av kvotejakta og kan uansett fortsette til jakttidsslutt. 

 

Bestandsvurdering 

Perioden for innsamling av data om aktivitet av familiegrupper er nylig avsluttet (sporingsperioden 

pågår fra 1.10.2021 til og med 28.2.2022). På forespørsel har Rovdata levert en foreløpig 

bestandsrapport for gaupe i region 6 (vedlegg). Denne rapporten viser at det er beregnet 11,5 

familiegrupper i regionen, noe som utgjør 6,5 færre familiegrupper enn det som ble registrert for 

regionen før jakt i 2021 (NINA-rapport 2011). Bestandsestimatet for region 6 før jakt i 2022 var ifølge 

prognosemodellen 16,3 familiegrupper, med et konfidensintervall mellom 11,3 – 21,6 familiegrupper. 

Estimatet lagt til grunn for kvotevedtak den 27.10.2021 ser derfor ut til å være i overkant, da foreløpig 

bestandsstatus for så vidt ligger innenfor konfidensintervallet, men helt i nederste del. Totalkvoten satt 

i vedtaket den 27.10.2021 ser slik ut til å være satt noe høyt. 

 

Registreringene av familiegrupper av gaupe er noe ujevnt fordelt i regionen, med klart flest ynglinger i 

sørvestlig del av regionen (se figur 1). I de nordlig deler av Trøndelag er det ingen familiegrupper 

innenfor forvaltningsområdet. Det har tidligere vært et forvaltningsmål for rovviltnemnda at en større 

andel av regionens bestandsmål på gaupe skal oppnås i den sørvestlige delen av Midt-Norge, et 

område med større byttedyrtetthet. Dette var for å avlaste rovviltpresset på tamreinnæringen i nordlige 

deler av Trøndelag som befinner seg innenfor forvaltningsområdet for både jerv og bjørn. I gjeldende 

forvaltningsplan imidlertid målet at gaupebestanden skal være jevnt fordelt i forvaltningsområdet i 

regionen. 
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Figur 1. Kart som viser registrerte familiegrupper midtpunkt (rød sirkel), familiegruppeobservasjoner 

(grå sirkel), døde gaupeunger (grått kors), døde voksne gauper (svart kors) for perioden frem til 

01.03.2022 (Kilde: Førebels bestandsstatus av gaupe i rovviltregion 6 den 1. mars 2022). 

Ved telling 2020/2021 ble det registrert 18 familiegrupper i region 6. Av disse ble fire familiegrupper 

registrert i Møre og Romsdal, hvorav samtlige innenfor forvaltningsområdet. I gamle Sør-

Trøndelag var det registrert syv familiegrupper, hvorav alle innenfor forvaltningsområdet. Innenfor 

gamle Nord-Trøndelag ble det totalt påvist åtte familiegrupper. Hvorav tre grupper var innenfor 

forvaltningsområdet, og en gruppe påvist helt på grensen til forvaltningsområdet (Namsskogan). 

Utenfor forvaltningsområdet var det registrert fire familiegrupper (Røyrvik, Lierne og Grong), to av 

disse delt med Sverige.   

 

Ved Rovdatas foreløpige telling for 2021/2022 (mars 2022) er det registrert totalt 12 familiegrupper i 

region 6, hvor en er delt med Jämtland/Sverige. I Møre og Romsdal er det påvist fire familiegrupper, 

hvorav samtlige innenfor forvaltningsområdet. I gamle Sør-Trøndelag er det registrert fire 

familiegrupper, hvorav en utenfor forvaltningsområdet. I gamle Nord-Trøndelag er det påvist fire 

familiegrupper, hvorav to utenfor forvaltningsområdet. En av disse gruppene deles med Sverige.  

 

Sammenlignet med telling for 2020/2021 er det altså i 2021/2022 registrert tre ynglinger færre i gamle 

Sør-Trøndelag, og fire familiegrupper færre i gamle Nord-Trøndelag. For Møre og Romsdal er det 

ingen endring. 

 

Det er til nå en kjent avgang på 30 dyr i region 6, hvorav 11 er voksne hunngauper. Av disse er 28 

gauper belastet kvoten for kvotejakt. 

 

En må imidlertid ha med seg at disse dataene ikke er kvalitetssikret av Rovdata, og at endringer kan 

forekomme i endelig bestandsrapport for 2021/2022. 

 

Tap av tamrein og husdyr 

Etter at Rovviltnemnda fattet vedtak om kvotejakt 27.10.2021 er det påvist 23 skader på tamrein og 

syv skader på sau forvoldt av gaupe (figur 2 og 3). Av disse er åtte skader innenfor 

forvaltningsområdet, og 22 skader registrert i beiteprioriterte områder.  
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Figur 2. Skjermdump fra Rovbase 3.0 som viser dokumenterte skader forvoldt av gaupe på sau i 

perioden 27.10.2021 til 15.03.2022 (n= 7). Skravert område angir forvaltningsområde for gaupe.  

 
Figur 3. Skjermdump fra Rovbase 3.0 som viser dokumenterte skader forvoldt av gaupe på tamrein i 

perioden 27.10.2021 til 15.03.2022 (n = 23). Skravert område angir forvaltningsområde for gaupe. 
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Figur 4. Grønt skravert område viser kalvingsland i region 6 (Kilden.no). 

 

Nærmer vurdering av eventuell bruk av reservekvote 

Prognosemodellen i NINA-rapport 2011-2021 estimerte at bestanden vil ligge på 16,3 

[konfidensintervall 11,3 – 21,6] familiegrupper før kvotejakt i 2022. Dette ble lagt til grunn for 

nemndas vedtak den 27.10.21 hvor det ble vedtatt en kvote på 33 dyr, hvorav 15 voksne hunndyr. 

Denne kvoten var over det prognosemodellen anbefalte av uttak. Foreløpig bestandsstatus viser 11,5 

(12) familiegrupper. 

 

I henhold til vedtak av 27.10.2021 kan reservekvoten benyttes innenfor de områdene som har fylt 

startkvoten. Kriterier som skal legges til grunn er oppdatert bestandsstatus (registrerte familiegrupper) 

og dokumenterte skader på rein. Det foreligger dokumenterte skader på rein i nordlig del av 

Trøndelag, hvorav 17 skader utenfor forvaltningsområdet (Indre Namdal og fastlandsdelen av Leka) 

og seks innenfor forvaltningsområdet. Innenfor forvaltningsområdet i gamle Nord-Trøndelag er det 

tatt ut seks gauper, samtidig som det er registrert to familiegrupper. Innenfor forvaltningsområdet i 

gamle Sør-Trøndelag er det en avgang på fire gauper og det er registrert tre familiegrupper. I denne 

delen av Trøndelag er det ikke registrert skader på tamrein. Innenfor forvaltningsområdet i Møre og 

Romsdal er antallet ynglinger på samme nivå som ble lagt til grunn ved kvotevedtak, og det er ikke 

registrert skader i dette området etter startkvote ble vedtatt. Avgang av gaupe i dette området er fem 

gauper felt på kvotejakt og en med ukjent dødsårsak.  

 

Oppdatert bestandsstatus og lavt skadeomfang i forvaltningsområdet i regionen tilsier at det ikke er 

grunnlag for tildeling fra reservekvote. I beiteprioriterte områder gjenstår det fremdeles av startkvoten 

totalt to gauper hvorav to kan være voksne hunndyr. Sekretariatet mener derfor at det er ikke er 

grunnlag for et uttak av hele kvoten på 33 dyr i inneværende vinter, og anbefaler at reservekvoten ikke 

benyttes. 

 

Saksopplysning 

En slik beslutning vil være innenfor rammene av gjeldende vedtak, som er avgjort av KLD og vil ikke 

være kunne påklages. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Bestandssituasjonen viser at det ikke er grunnlag for å tildele fra reservekvoten, da estimert bestand 

er vesentlig mindre enn lagt til grunn ved vedtak og skadeomfanget per 15. mars 2022 er begrenset. 

 

Behandling i møte: 

 

Kari Anita Furunes fremmet følgende alternativ til vedtak: Det tildeles to gauper hvorav en kan være 

voksen hunngaupe til forvaltningsområdet i Trøndelag. 
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Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Det tildeles to gauper hvorav en kan være voksen hunngaupe til forvaltningsområdet i Trøndelag. 

 


