
 

 

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 telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks 
 
 
Tidspunkt: Onsdag 19. desember 2012 (09:00 – 09:30) 
Sted:  Telefonmøte 
 
Tilstede: Rovviltnemndas medlemmer: Arne Braut, Toril Melheim Strand, Bjørn 

Engen, Sten Jønsson, Ida Marie Bransfjell. Forfall: Siw Bleikvassli. 
 Andre: Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Kjell Vidar Seljevoll 

(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Jostein Dragset (Mattilsynet). 
 
 
Saksliste 
Sak 65/12: Godkjenning av innkallelse og saksliste 

• Innkallelse godkjent uten merknader 

• Saksliste godkjent med følgende tilføyelser under sak 67/12 (Eventuelt): 
o Brev fra Miljøverndepartementet datert 4. desember 2012 vedrørende møte 

med politisk ledelse. 
o Flytting av arbeidsmøte om revidert forvaltningsplan. 

 
 
Sak 66/12: Klager på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe 2013 
Kvote for kvotejakt på gaupe ble vedtatt under møte i rovviltnemnda for region 6 på Kavli 
Moen Gård, Eresfjord i Nesset kommune 21. -22. november 2012. Naturvernforbundet, 
Bygdefolk for Rovdyr, Foreningen Våre Rovdyr, Fosen Naturvernforening og Nord-
Trøndelag Bondelag klaget på vedtaket i brev datert henholdsvis den 3, 12, 15, 16 og 18. 
desember 2012. 
 
Naturvernforbundet og Bygdefolk for Rovdyr (BFR) klaget på at kvoten ble utvidet i forhold 
til sekretariatets innstilling i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, samt at kvotejaktsområder 
er blitt slått sammen slik at kvotejakt blir tillatt over hele region 6. Foreningen Våre Rovdyr 
mener at det er relativt stor risiko for at bestanden vil gå under 12 ynglinger i 2013 med et 
uttak av 38 individer og anbefaler maksimalt 15 individer på kvoten. Fosen naturvernforening 
krever at kvoten reduseres fra 38 gauper til 20 gauper, at hunndyrkvoten reduseres til 3, at 
kvoten for kvotejaktsområde 15 (Fosen) reduseres fra 10 til 5 gauper, at hunndyrkvoten må 
gjelde for alle kvotejaktsområdene, at det ikke gis tilleggskvote og at vedtaket om at Fosen 
ikke skal være et yngleområde for gaupe oppheves.  
 
Rovviltnemnda kunne ikke se at klagene fremskaffer informasjon som ikke var 
kjent/tilgjengelig for rovviltnemnda når vedtaket om kvote ble fattet den 22. november 2012.  
 
Rovviltnemndas vedtak: 

• Rovviltnemnda kan ikke se at klagene har fremkommet ny kunnskap som tilsier at 
vedtaket bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 22. november 2012 

om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2013. Rovviltnemnda i region 6 ber med 
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bakgrunn i dette Miljøverndepartementet om å sluttbehandle klagene fra 

Naturvernforbundet og Bygdefolk for Rovdyr. 

• Klagen fra Nord-Trøndelag Bondelag avvises med hjemmel i forvaltningslovens § 29 
(klagefrist).  

 

Rovviltnemnda vil presisere at kvoten i de fire påklagede kvotejaktsområdene i Møre og 

Romsdal og Sør-Trøndelag, ble kvoten utvidet med to dyr. Disse to dyrene skal ikke være 

familiegruppe (to eller flere dyr i lag). Tildelingen ble først og fremst gjort for å opprettholde 

kompetansen til jegerne i de to fylkene, og for å sikre bedre dokumentasjon av gaupestammen 

 
 
Sak 67/12: Eventuelt 

• Rovviltnemnda fikk den 4. desember 2012 brev fra Miljøverndepartementet der det 
ble opplyst at MD og politisk ledelse ikke hadde anledning til å avholde et møte med 
nemnda for å diskutere bestandsmålet for bjørn. Nemnda diskuterte hvilken 
tilbakemelding nemnda skulle gi MD, og vedtok følgende:  
Sekretariatet utformer et brev til MD der nemnda ber MD om å informere om når det 

kan forventes at MD vedtar hvilke regioner som blir berørt av reduksjonen av det 

nasjonale bestandsmålet for bjørn. 

• Arbeidsmøte om revidert forvaltningsplan flyttes fra fredag 4. januar 2013 til mandag 
7. januar 2013. Møtested er Rica Hell Hotell.  

 
 
 
 
Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 


