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Melding om delegert vedtak 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/181-4 Evy-Ann Ulfsnes 27.02.2023 

          

Innspill revidering av forvaltningsplan for rovvilt region 6      
 
De vises til brev datert 04.11.2022 der statsforvalteren inviterer til å komme med innspill til revidering 
av forvaltningsplan for rovvilt i region 6.  
 
Vedtak 
Rennebu kommune mener det forvaltningsmessig er mest riktig at Rennebu, Trollheimen, Forollhogna 
og nabotraktene i sør, fortsatt er beiteprioritert område.  
 
Der beiteprioriterte områdene grenser til yngleområder må det settes inn effektive tiltak for å 
redusere tapstallene. Viktig å fokusere på randsoneproblematikk. Skal man lykkes med den todelte 
målsettingen må man gjøre nødvendige grep for å få ned tapstallene i disse områdene.  
 

Rennebu kommune ber om at man ser på muligheten for lisensfelling/kvotefelling på ørn, slik som 
man har på andre rovdyr. 

Rennebu kommune viser til NINA rapport 1538, om Utvikling av planleggingsverktøy for en 
arealdifferensiert jervforvaltning i Sør- Norge, side 36, der alternativ A er den beste løsningen for sau, 
storfe og tamrein. 
 
Viktig at man i en akutt situasjon prioriterer å ta ut skadegjørere raskt og uten ubegrunnet opphold i 
beiteprioriterte områder. 
 
Rennebu kommune ber om at det ses på muligheten for å bruke SNO mer aktivt i skadefellingsforsøk. 
Dette med bakgrunn i at SNO har tilgang til mer effektive virkemidler enn det lokale skadefellingslaget, 
slik som helikopter, bruk av løs på drevet halsende hund ved rovviltuttak.  
 
 
Delegert fra Hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift, vedtak sak 46/2023. 
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Begrunnelse for vedtak 
Rovviltnemnda i region 6 sendte ut melding om oppstart av arbeidet med revideringen av gjeldende 
forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 Midt-Norge. Frist for å komme med innspill er satt til 1. 
mars 2023.  
 
Forvaltningsplan for rovdyr i region 6 ble første gang vedtatt i november 2006. Revideringen av 
forvaltningsplanen skal ta utgangspunkt i gjeldende plan som ble godkjent av rovviltnemnda den 22. 
mars 2018.  
 
Det skal utarbeides en forvaltningsplan som skal legge til rette for at bestandene av rovvilt ligger på 
det regionale bestandsmålet, samtidig som en sikrer forutsigbarhet for berørte parter, herunder 
landbruk, reindrift og utmarksbaserte næringer. Rovviltnemnda skal i forvaltningsplanen legge vekt på 
en langsiktig geografisk differensiering som innebærer et best mulig skille mellom beitedyr og faste 
forekomster av rovvilt. 
 
Med bakgrunn i nemndenes nedfelte ansvar og arbeidsoppgaver har gjeldende forvaltningsplan en 
tredelt målsetting om at den skal bidra til:  

• Sikring av rovviltartenes overlevelse gjennom oppfylling av Stortingets bestandsmål  
• Sikre næringsdrift gjennom målrettede virkemidler, herunder redusere tap forvoldt av fredet 

rovdyr og sikre aktivt bruk av utmarksbeite for å ivareta den todelte målsettingen  
• Senke konfliktnivået og øke forutsigbarheten 

 

Derfor er forvaltningsplanen et viktig redskap for å nå det todelte målet i rovviltpolitikken.  Planen skal 
være et viktig verktøy for beitenæringen. I dette ligger det at fjellbonden skal ha mulighet til å utnytte 
produksjonsmulighetene som ligger i utmarka. Slik at det kan slippes dyr i utmarka. 

 

Rennebu kommune har i dialog med beitelagene diskutert hva som er viktige forhold for Rennebu. I 
dialog med beitelagene så kom det fram følgende tema: 

 

• Beitebruk i Rennebu og beiteprioriterte beiteområder 

I Rennebu så er det beitedyr i hele kommunens arealer og 98% av beitebrukerne er tilknyttet et 
beitelag. Beitebruken i Rennebu er svært aktiv der det slippes ca 15000 småfe og 754 storfe. I tillegg 
benytter tamreindrifta store arealer i kommunen. Det er derfor svært viktig at hele kommunens 
arealer fortsatt er beiteprioritert. Det samme gjelder for Oppdal og arealene i Forollhogna.  

Landbruksnæringen er ei viktig næring i Rennebu som utnytter utmarka på en god måte.  

Rennebu kommune er av den oppfatning at det er viktig at det fortsatt settes av områder med 
prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder. Der beiteprioriterte områdene grenser til 
yngleområder må det settes inn effektive tiltak for å redusere tapstallene. Viktig å fokusere på 
randsoneproblematikken som er der. Skal man lykkes med den tredelte målsettingen i 
forvaltningsplanen må man gjøre nødvendig grep for å få ned tapstallene i disse områdene.  
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• Ørn – Endringer i bestemmelsene om skadefelling  

I Rovdata.no kan man lese at dagens bestand av ørn vurderes som stabil og innenfor Stortingets 
nasjonale mål. Ørn er trolig en større skadegjører enn det man har oversikt over. Dette gjelder både 
innenfor tamreindrifta og sauenæringa. Det bør derfor ses på hvilke tiltak man kan sette inn i forhold 
til ørn. I Rovbasen så er ørna tillagt over 20% som skadevolder både når det gjelder erstatning sau og 
tamrein. Utfordringer med tap av beitedyr og bestandssituasjonen for kongeørn tilsier at 
fellingstillatelse må kunne gis.  

• Det bør åpnes for felling av skadegjørende kongeørn  
• Kravet til vesentlig skade og kravet til identifisering av konkrete skadegjørende ørner bør 

reduseres 
• Ønsker at man ser på mulighet for lisensfelling /kvotefelling på ørn, slik som man har på andre 

rovdyr 

 

• Jerv 

Det beste alternativet for beitebruken i Rennebu som har både sau, storfe og tamrein i utmark er 
alternativ A, jfr NINA-rapport 1538 over mulige leveområder for jerv i framtid, se side 36. Det er et 
ønske at Rennebu skal fortsette som et beiteprioritert område, og ikke som et forvaltningsområde for 
jerv. 
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• Gaupe, bjørn og ulv 

Det har ikke vært store skadeutfall som skyldes disse tre store rovdyrene. Det er ønskelig å nevne at i 
Rennebu så har man felt 13 gauper inkludert en påkjørsel innenfor jakttiden i perioden 2020-2022. 
Jakta i 2023 ble gjennomført svært raskt uten noe felling i Rennebu. Ber om at man ser på hvordan 
man tildeler fellingstillatelser på gaupe.  

Det er et ønske at Rennebu skal fortsette som et beiteprioritert område, og ikke som et 
forvaltningsområde for disse tre artene. 

 

Forvaltning og uttak 

Forvaltning og uttak av rovvilt bør skje gjennom ordinær jakt/lisensjakt istedenfor skadefelling. Ved 
skadefelling er det viktig at man tar ut skadedyr så raskt og effektivt som mulig.  

Det er mange ivrige lisensjegere og skadefellingsjegere. Dette fungerer best på bjørn. På barmark er 
det vanskelig å ta ut skadegjørere i beitesesongen. 

 

Hvordan kan man få til mer effektive skadefelling? 

Er det mulig at skadefellingslagene kan ta i bruk andre virkemidler i forbindelse med skadefelling? 

• SNO bør ha ansvaret for gjennomføring av skadefellingsforsøk 
• SNO skal i fellingsforsøk benytte seg av medlemmene i skadefellingslagene, da det er disse 

som kjenner de lokale forholdene i utmarka.  
• SNO bør ha et økt ansvar for opplæring og utdanning av skadefellingslagene.  
• SNO/Staten må ta ut dyr som ikke er felt i lisensjakta raskt og effektivt 

 

Gode forebyggende og konfliktdempende tiltak 

• Viktig med effektiv lisensjakt 
• Viktig med effektiv skadefellingsjakt 
• Det må sikres nok FKT-midler  
• Det er viktig med midler til ekstraordinært tilsyn i akutte situasjoner 
• Norske kadaverhunder er viktig å ha tilgang til. Det at hundeekvipasjene har god kompetanse og 

får godtgjort arbeidet er et viktig konfliktdempende tiltak  
• Bevisbyrden til næringa er utfordrende. Beitenæringen bruker mye tid og ressurser på organisert 

og planlagt tilsyn, noe som kanskje bør vektlegges sterkere både i erstatningssøknader og 
skadefelling 

• Skadegjørere må kunne tas ut raskt uten ubegrunnet opphold i beiteprioriterte områder 
• Viktig med tidlig informasjon/dialog med kommune og beitenæring ved akutt skade når 

Statsforvalter/SNO vet at det er skadegjører i utmarka. Slik at beitebrukeren har mulighet til å gå 
ekstra tilsyn. Dette også ut fra dyrevelferdshensyn.  

 

 
Med vennlig hilsen 
Rennebu kommune 
 
Evy-Ann Ulfsnes 
Avdelingsleder landbruk, skog og miljø 
904 14 200  
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evy-ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Kopi til: 

GRINDAL BEITELAG c/o Lene Lygre Orkdalsveien 2190 7393 RENNEBU 
NERSKOGEN BEITELAG c/o Karl Magnus Holberg Gamle Nerskogsveien 

1005 
7393 RENNEBU 

ILFJELLET BEITELAG 
FORENING 

Svendsgarden 7393 RENNEBU 

RAMSFJELL BEITELAG Orkdalsveien 1367 7393 RENNEBU 
RENNEBU ØST BEITELAG c/o Hallgeir Haugan Østerdalsveien 529 7398 RENNEBU 
GISNADALEN BEITELAG c/o Ola Øyvind Havdal Gisnadalen 365 7397 RENNEBU 
INNSET VEST BEITELAG co/ Sveinung Eithun, Småholtveien 59 7398 RENNEBU 
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