
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 

 
  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  
Rovviltnemnda i region 6 Arne Braut Inge Hafstad 
c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 917 32 770 74 16 80 66 
Postboks 2600 arne.braut@stfk.no  iha@fmnt.no  
7734 STEINKJER 

 

 
Referat fra møte i Rovviltnemnda for region seks 
 
 
Tidspunkt: Tirsdag 28. august 2012 (12:30 – 15:00) 
Sted:  Rica Hell Hotell i Stjørdal kommune 
 
Tilstede: Rovviltnemndas medlemmer: Arne Braut, Toril Melheim Strand, Ida Marie 

Bransfjell, Siw Bleikvassli, Bjørn Engen. Sten Jønsson meldte forfall. 
 Andre: Inge Hafstad og Kristian Wibe (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), 

Kjell Vidar Seljevoll og Silje Vang (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Jostein 
Dragset (Mattilsynet), Øystein Flagstad (Rovdata), Øystein Folden, Erik 
Brenna og Arne Aasan (Naturvernforbundet), Mattias Jåma og Alf Trygve 
Nielsen (GDBT/Nord-Trøndelag Reinsamelag) 

 
 
Saksliste 
Sak 39/12: Godkjenning av innkallelse, saksliste og referatene fra telefonmøtene den 

22. juni og 9. august 2012 

• Innkallelse godkjent uten merknader. 

• Saksliste godkjent uten merknader. 

• Referat fra telefonmøte den 22. juni 2012 godkjent uten merknader. 

• Referat fra telefonmøte den 9. august 2012 godkjent uten merknader. 
 
 
Sak 40/12: Klage fra Naturvernforbundet på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 
Naturvernforbundet v/fylkesavdelingene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag klager i brev datert 16. august 2012 på nemndas vedtak i sak 36/12: Fastsettelse av 

kvote for lisensfelling av jerv i region 6 for lisensfellingsperioden 2012/13. 

Naturvernforbundet ønsker med sin klage å oppnå følgende endringer av vedtaket: 
 

• Kvoten settes til totalt 15 jerver.  

• Det kan felles inntil 7 tisper.  

• I tillegg settes en tilleggskvote på 6 dyr (3 dyr kan være tisper). Tilleggskvoten kan 
bare tildeles i Nord-Trøndelag 

 
Området med mål om yngling i MR: 
Her tillates en kvote på 0 jerv 
 

Områder uten mål om yngling i MR: 
Her tillates en kvote på 0 jerv 
 

Område med mål om yngling i ST:         
Her tillates en kvote på 0 jerv 
 
Område uten mål om yngling i ST (bortsett fra Fosenhalvøya):  
Her tillates en kvote på 0 jerv 
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Område med mål om yngling i NT (NT øst for E6): 
Her tillates en kvote på 9 jerver. 
 

Område uten mål om yngling i NT samt Fosenhalvøya i ST: 
Her tillates en kvote på 6 jerver.   
 
Naturvernforbundet krever, med unntak av områdene i Nord-Trøndelag, at klagen får 
oppsettende virkning. 
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Rovviltnemnda kan ikke se at klagen har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket bør 
omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 9. august 2012 om kvote for lisensfelling 
av jerv i region 6 for lisensfellingsperioden 2012/13. Rovviltnemnda i region seks ber med 
bakgrunn i dette Miljøverndepartementet om å sluttbehandle klagen fra de tre fylkeslagene i 
Naturvernforbundet. 
 
Klagen gis ikke oppsittende virkning. 
 
Rovviltnemnda henstiller Miljøverndepartementet til rask klagebehandling. 
 
 
Sak 41/12: Anbefaling om autorisasjon av Namsskogan rovdyrsenter 
Namsskogan rovdyrsenter ønsker å søke om autorisasjon som rovdyrsenter. I den forbindelse 
kreves det en anbefaling fra den regionale rovviltnemnda. Informasjon om rovdyrsenteret og 
autorisasjonen er lagt ved. 
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Rovviltnemnda anbefaler at Namsskogan rovdyrsenter blir autorisert som et 
naturinformasjonssenter for rovvilt. 
 
 
Sak 42/12: Lisensfelling av ulv vest for E6 i Sør-Trøndelag 
Ulvesituasjonen i Sør-Trøndelag ble tatt opp til vurdering under telefonmøte den 9. august 
2012, og rovviltnemnda sa blant annet: Hvis det ikke lykkes å få tatt ut ulven i forbindelse med 

skadefelling vil rovviltnemnda i region 6 vurdere å fatte vedtak om kvote for skademotivert 

lisensfelling av ulv i det aktuelle området. En eventuell lisensfelling av ulv kan starte tidligst 

den 1. oktober 2012 (Jf. rovviltforskriftens § 10). 

 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første 
ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 
(rovviltforskriften) § 10, jf §§ 1, 3 og 7, fatter Rovviltnemnda i region 6 følgende vedtak om 
lisensfelling på ulv innenfor deler av region 6 i 2012/2013: 

• Kvoten settes til totalt 1 ulv 

• Lisensfellingen er begrenset til kommunene Agdenes, Snillfjord, Hemne og Orkdal i 
Sør-Trøndelag 

• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2012 til og med 31. mars 2013 

• Rovviltnemnda kan til en hver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier dette 
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Sak 43/12: Sekretariatets forslag til endringer i forvaltningsplanen 
Sekretariatet presenterte sine forslag til endringer av forvaltningsplanen i forbindelse med 
rulleringen. Forslaget er ment som et diskusjonsgrunnlag i det videre arbeidet med rulleringen 
av forvaltningsplanen. Presentasjonen ble i sin helhet utsendt på e-post i etterkant av 
nemndsmøte (utsendt i e-post datert 11. september 2012). Rovviltnemnda ba om at 
sekretariatet aktivt bidro til at Mattilsynet blir involvert i arbeidet med rulleringen av 
forvaltningsplanen. 
 
 
Sak 44/12: Post til nemnda 
Sekretariatet gikk igjennom postlisten. Postlisten ble tatt til orientering av rovviltnemnda. 
 
 
Sak 45/12: Eventuelt 

• Rovviltnemnda ber om at sekretariatet forbereder en sak om evaluering av FKT-tiltak i 
regionen. Legges frem ovenfor nemnda under nemndas møte i november. 

• Sekretariatet må etterspørre møte med MD vedrørende reduksjonen av bestandsmålet 
for bjørn. 

• Neste møte blir 4.-5. oktober i Namsskogan. Møte med fylkeslagene for NJFF 
torsdagskvelden. Møte med Namsskogan familiepark og Lierne Nasjonalparksenter 
fredags formiddagen. Ordinært nemndsmøte fredag etter lunch. 

• Møte 21.-22. november blir i Eresfjord. Toril tar kontakt med hotell for overnatting og 
møterom. 

• Møte 13.-14 mars 2013 flyttes til 6.7. mars 2013 og avholdes på Rica Hell.  
 
 
 
 
Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 


