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Innspill til melding om oppstart av revidering av forvaltningsplan for 
rovvilt i region 6 - Meråker kommune 

Journalposter i saken: 

X 11.05.2022 Dokumentoversikt  

I 16.05.2022 Konfliktdempende og 
holdningsskapende tiltak overfor 
dyr 

Dyrenes rett v/Jenny 
Rolness 

I 23.05.2022 Hogst i yngletiden NOAH - FOR DYRS 
RETTIGHETER 

I 03.06.2022 Oppfordring til bruk av forebygging 
fremfor skadefelling av ville dyr og 
fugler 

NOHA AS 

I 03.06.2022 Vedlegg til brev om skadefelling - 
utsatte dyregrupper 

NOAH - FOR DYRS 
RETTIGHETER 

I 10.06.2022 Langsiktige og forebyggende tiltak 
fremfor skadefelling 

DYRENES RETT 

I 07.07.2022 Prosedyrer ved søknad om 
skadefelling 

Nord-Trøndelag Sau og geit 

I 07.07.2022 KLAGE: AVSLAG PÅ 
FELLINGSTILLATELSE PÅ 
SKADEBJØRN I SNÅSA. 

Snåasen tjïelte / Snåsa 
kommune 

I 19.07.2022 KLAGE: AVSLAG PÅ 
FELLINGSTILLATELSE PÅ 
SKADEBJØRN I SNÅSA 

Snåasen tjïelte / Snåsa 
kommune 

U 04.08.2022 Høringsuttalelse 
lisensfellingsperiode jerv - ref 
21/3721 

KLIMA- OG 
MILJØDEPARTEMENTET 



I 29.07.2022 Delutbetaling av innvilget tilskudd til 
forebyggende tiltak mot 
rovviltskader i 2022 - Meråker 
Beitelag SA 

STATSFORVALTEREN I 
TRØNDELAG 

I 04.11.2022 Melding om oppstart - revidering av 
forvaltningsplan for rovvilt i 
rovviltsregion 6 Midt-Norge 

STATSFORVALTEREN I 
TRØNDELAG 

I 08.11.2022 Nedsatte fartsgrenser kan hindre 
viltulykker 

Dyrenes rett 

I 10.11.2022 Hakkespett på Tune høydebasseng Meråker kommune 

I 15.11.2022 Begjæring om innsyn i sak: 
2022/1346-15 

Meråkerposten 

U 28.11.2022 Utfylling av søknad skadefelling 
Thune høydebasseng 

Meråker kommune 

U 28.11.2022 Svar begjæring om innsyn i sak: 
2022/1346-15 

Meråkerposten 

I 05.01.2023 Invitasjon til innspillsmøter - 
revidering av forvaltningsplan for 
rovvilt region 6 Midt-Norge 

STATSFORVALTEREN I 
TRØNDELAG 

S 10.02.2023 Innspill til melding om oppstart av 
revidering av forvaltningsplan for 
rovvilt i region 6 - Meråker 
kommune 

 

 

 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Viltnemda sitt til høringsinnspill på «Melding om oppstart- revidering av 
forvaltningsplan for rovvilt i rovviltregion 6 Midt-Norge» oversendes som framlagt. 

 

PS 2/2023  Innspill til melding om oppstart av revidering av forvaltningsplan for 
rovvilt i region 6 - Meråker kommune 
Viltnemnds behandling den 17.02.2023: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i viltnemda 22.2.23: 



Viltnemda sitt til høringsinnspill på «Melding om oppstart- revidering av 

forvaltningsplan for rovvilt i rovviltregion 6 Midt-Norge» oversendes som framlagt. 

 

 

  



Saksopplysninger 
Med bakgrunn i forvaltningsplan for rovvilt i rovviltregion 6 Midt-Norge forvaltningsplan-
for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag.pdf (statsforvalteren.no), samt 
innspillsmøte arrangert av Rovviltnemda i region 6 Midt Norge på Støren kulturhus 6. 
februar 2023 foreslås det følgende innspill til revidering av forvaltningsplanen: 

Ørn: pr. dags dato forvaltes ørn med skadefelling og konfliktdempende tiltak. 
Meråker kommune ønsker at forvaltningsplanen for rovvilt fortsatt skal støtte 
pågående prøveprosjekt for kunnskapsheving om arten, og som skadevolder på 
beitedyr for framtidig vurdering av forvaltningen av arten.  
Gaupe: Antall familiegrupper er godt over bestandsmålet i region 6. Ny 
forvaltningsplan bør sikre en sterkere oppfølging av gaupebestanden, slik at 
kvotefastsettinga blir satt ut fra best mulige forutsettinger.  

Generelt for forvaltningsplanen: Meråker kommune ønsker ikke endring av 
forvaltningsområder for hverken jerv, gaupe eller bjørn.  

Konfliktdempende tiltak: Meråker kommune ønsker at det ved revidering av 
forvaltningsplanen fortsatt skal legges stor vekt generelt på konfliktdempende tiltak.  

 

Øvrig innspill som ikke er direkte knyttet opp til revideringen av 
forvaltningsplanen 

Løs, på drevet halsende hund: 
Viser til brev sendt fra Miljødirektoratet 21.1.2023 (ref 22/10498) om svar på prosjekt 
ang løs, på drevet halsende hund. Meråker kommune ønsker at rovviltnemda skal 
fortsette å jobbe med å få på plass en praksis for bruk av denne typen hund ved 
skadefelling på bjørn (ikke ordinær jakt).  

Konfliktdempende tiltak:  
Momenter som ikke direkte berører selve forvaltningsplanen, men går mer på 
gjennomføring av konfliktdempende tiltak. Videre kommenteres en utvikling i 
samfunnet som forsterker følt konflikt for beitebrukerne som er utsatt for store 
rovviltskader.  

Skadeuttak er ikke jakt. Når det er gitt en skadefelling så vil også andre lover og 
forskrifter komme i berøring i tillegg til lover og forskrifter som regulerer selve 
skadefellingstillatelsen. Skadeuttak er oftest en akutt situasjon, hvor det er viktig at 
vedtaket iverksettes raskest mulig. Dette med bakgrunn i sannsynligheten for uttak er 
større til kortere tid mellom angrep og forsøk på felling. Videre vil en unødvendig 
utsettelse av iverksetting være frustrerende for de som står opp i skadesituasjonen.  

Et av lovverkene som gir utfordringer ved et skadeuttak er Lov om motorferdsel i 
utmark. Ved skadefelling på snødekt mark, vil det være mulig å få vedtak om tillatelse 
til bruk av snøscooter for å ringe inn spor, og til å sette ut poster. Dette er et 
hjelpemiddel som kan være med på å effektivisere mulig uttak av skadevolder. Når 
denne tillatelsen gis et kommunalt - eller interkommunalt skadefellingslag er det i 
tillegg 3 momenter til det må gis tillatelse til, med bakgrunn Lov om motorferdsel: 
Tillatelse i henhold til verneforskriften for gjeldende område (Naturreservat, 
Nasjonalpark). Tillatelse fra grunneiere (§ 10 i loven) Vedtak fra kommunen (§ 6 i 
forskriften). En tillatelse til skadefelling gis oftest med bakgrunn i en akutt 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag.pdf


skadesituasjon. Arbeidet med å få på plass alle disse tillatelsene innen kort tid uten 
at det fortas noen formelle feil er utfordrende. Ut fra disse utfordringene ser det 
kommunale skadefellingslaget i Meråker det som best om Statens Naturoppsyn tar 
ansvaret for en slik skadefelling. De har «direkte hjemmel» i lov om motorferdsel.   

Samfunnet har de siste årene forandret seg mye ut fra hvilken erfaringsbasert 
kunnskap om utmark den enkelte sitter med. I tidligere tider hadde de fleste i Norge 
et forhold til landbruk og husdyr. For de som vokser oppi dag er det et fåtall som har 
denne innsikten. Denne frakoblingen av kunnskap har sammen med en mer 
kompleks bruk av utmarka påført beitebrukerne større utfordringer. Det er mange 
som skal ha sin plass i utmarka og dette er har sammen med skadesituasjon 
forårsaket av rovvilt gjort hverdagen til beitebrukerne mer utfordrende. Fremover vil 
arbeid med informasjon og dialog være særdeles viktig. 
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