
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 
Møre og Romsdal, Trøndelag 

 

 

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 

Rovviltnemnda i region 6 Kari Anita Furunes  Inge Hafstad 

c/o Statsforvalteren i Trøndelag   74 16 80 66 

Postboks 2600 karfu@trondelagfylke.no  fmtliha@statsforvalteren.no 

7734 STEINKJER  

 

 

 

 

 

 

 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg:  Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 
Møtested: Quality Hotel Skifer, Oppdal kommune  
Dato:  24. august 2022 kl. 10:00 – 11:30  
   
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn     Funksjon  Representerer    
Kari Anita Furunes   Leder   Trøndelag fylkeskommune 
Mattias Jåma    Nestleder  Sametinget 
Per Olav Hopsø    Medlem  Trøndelag fylkeskommune 
Pål Sæther Eiden   Medlem  Trøndelag fylkeskommune 
Kristin Marie Sørheim   Medlem  Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn     Funksjon  Representerer    
Elise Holtan Pavall   Medlem  Sametinget 
 
 
Fra sekretariatet møtte: 
Navn    Stilling/representerte       
Inge Hafstad   Statsforvalteren i Trøndelag 
Marte Synnøve Lilleeng  Statsforvalteren i Trøndelag 
Gry Tveten Aune  Statsforvalteren i Trøndelag 
Lina Nøstvold   Statsforvalteren i Trøndelag 
Marianne Aas Halse  Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
 
Andre: 
Navn    Representerte        
Julie Vesterhus   Landbruksdirektoratet 
Ingeborg Stavne  Mattilsynet 
Atle Frantzen   Møre og Romsdal Bondelag 
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Saksliste: 
27/22  Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 23. mai, Teams-møte 30. 

juni og e-postmøte 8. – 12. juli 2022 
 

28/22   Referat og orienteringssaker 

1. Status for kunnskapsinnhenting – droneprosjekt.  

2. Møtedeltagelse siden forrige møte 

3. Post til nemnda 

4. Søknader om skadefellingstillatelser 

 

29/22   Kvote for lisensfelling av ulv i region 6 2022/2023 

 

30/22   Revidering av forvaltningsplanen – innledende diskusjon før oppstartsmelding 

 

31/22   Eventuelt 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 27/2022 24.08.2022 

 
 
27/2022 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 23. mai, Teams-møte 30. 

juni og e-postmøte 8. – 12. juli 2022 
 
Dokumenter i saken 

1. Møteprotokoll fra møte i rovviltnemnda region 6 den 23. mai 2022 
2. Møteprotokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda region 6 den 30. juni 2022 
3. Møteprotokoll fra e-post møte 8. – 12. juni 2022 

 
 
Bakgrunn 
Møteprotokollene fra møtene i rovviltnemnda for region 6 ble utsendt på e-post av sekretariatet 
den: 

• Møteprotokoll fra møte den 23. mai 2022 ble utsendt på e-post fra sekretariatet den 27. mai 
2022 

• Møteprotokoll fra Teams-møte den 30. juni 2022 ble utsendt på e-post fra sekretariatet den 
30. juni 2022 

• Møteprotokoll fra e-post møte den 8. – 12. juli 2022 ble utsendt på e-post fra sekretariatet 
den 22. juli 2022 
 

Behandling i møte 

• Sekretariatet hadde i e-post datert 22. august 2022 meldt inn sak under Eventuelt – 
vurdering om at klagen på rovviltnemndas vedtak datert 23. mai 2022 skulle gis oppsettende 
virkning. 

• Per Olav Hopsø ønsket en gjennomgang av skadesituasjonen forvoldt av bjørn i Verdal, Snåsa 
og Steinkjer 

• Pål Sæther Eiden ønsket at nemnda rettet en henvendelse til Miljødirektoratet om et 
prøveprosjekt med bruk av plotthund. 

• Kari Anita Furunes ønsket at nemnda sendte en henvendelse til Miljødirektoratet om uttak 
av bjørn på vårsnø i områdene Verdal, Snåsa og Steinkjer hvis det ikke lyktes med å ta ut 
bjørn på skadefelling. 

 
Sekretariatet – første kulepunkt tas med under sak 31/22 Eventuelt, mens de tre siste sakene tas 
under sak 28/22 Referat- og orienteringssaker punkt 4 Søknader om skadefellingstillatelser. 
 
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig) 

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte 23. mai, Teams-møte 
30. juni og e-postmøte 8. – 12. juli 2022 med følgende tillegg i saksliste: 
sak 28/22 Referat- og orienteringssaker punkt 4 Søknader om skadefellingstillatelser 

o Gjennomgang av skadesituasjonen forvoldt av bjørn i Verdal, Snåsa og Steinkjer 
o Henvendelse til Miljødirektoratet om et prøveprosjekt med bruk av plotthund. 
o Henvendelse til Miljødirektoratet om uttak av bjørn på vårsnø i områdene Verdal, 

Snåsa og Steinkjer hvis det ikke lyktes med å ta ut bjørn på skadefelling. 
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sak 31/22 Eventuelt 

o Vurdering om at klagen fra Naturvernforbundet på rovviltnemndas vedtak datert 23. 
mai 2022 om kvote for lisensfelling av jerv 2022-23 skulle gis oppsettende virkning. 

 
Sekretariatets tilrådning 

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte 23. mai, Teams-møte 
30. juni og e-postmøte 8. – 12. juli 2022 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 28/2022 24.08.2022 

 
28/22   Referat og orienteringssaker 

 

Dokumenter i saken: 

• Oversikt over post til nemnda 

• Oversikt over søknader om skadefellingstillatelser 

 

Referat- og orienteringssaker: 

1. Status for kunnskapsinnhenting – droneprosjekt.  

Sekretariatet orienterer om status for droneprosjektet. 

 

2. Møtedeltagelse siden forrige møte 

Kari Anita Furunes har deltatt under møte med Statsforvalteren, kommunen og beitenæringa på 

Verdal den 20. juli angående skader forvoldt av bjørn. 

 

3. Post til nemnda 

Sekretariatet tar en kort gjennomgang av postlista for rovviltnemnda. 

 

4. Søknader om skadefellingstillatelser 

Sekretariatet tar en gjennomgang av søknader om skadefellingstillatelser siden forrige møte. 

 
Behandling i møte 

• Sekretariatet orienterte om beitesesongen 2022 generelt, og skadesituasjonen forvoldt av 
bjørn i Verdal, Snåsa og Steinkjer spesielt. 

• Pål Sæther Eiden foreslo at nemnda retter en henvendelse til Miljødirektoratet om et 
prøveprosjekt med bruk av plotthund. 

• Kari Anita Furunes foreslo at nemnda sendte en henvendelse til Miljødirektoratet om uttak 
av bjørn på vårsnø i områdene Verdal, Snåsa og Steinkjer hvis det ikke lyktes med å ta ut 
bjørn på skadefelling. 

 
Votering 

• Sekretariatets tilrådning med tilleggsforslag fra Pål Sæther Eiden og Kari Anita Furunes – 5 
(fem) stemmer 

• Sekretariatets tilrådning – 0 (null) stemmer 
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig) 

• Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering med følgende tillegg under 
punkt 4: 

o Rovviltnemnda retter en henvendelse til Miljødirektoratet om et prøveprosjekt med 
bruk av plotthund. 

o Rovviltnemnda sender en henvendelse til Miljødirektoratet og ber om uttak av bjørn 
på vårsnø i områdene Verdal, Snåsa og Steinkjer i 2023 hvis det ikke lyktes med å ta 
ut bjørn på skadefelling. 

 
Sekretariatets tilrådning 

• Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 29/2022 24.08.2022 

 
 

29/22   Kvote for lisensfelling av ulv i region 6 2022/2023 

Lisensfellingsperioden går fra 1. desember 2022 til og med 31. mai 2023. Jaktåret avsluttes den 31. 
mars, og jegere som skal delta i lisensfelling etter denne dato må registrere seg som lisensjegere og 
betale jegeravgift for nytt jaktår. Skyteprøve som er avlagt i jaktåret 2022/2023 vil fremdeles gjelde 
ved deltakelse i lisensfelling av ulv til og med 31. mai 2023.  
 
Rutiner for saksbehandling og eventuelle klager 
Klima- og miljødepartementet (KLD) har i brev datert 16. desember, med presiseringer i brev datert 
24. juni 2015 fastsatt instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt. Instruksen sier at vedtak om 
kvote for lisensfelling av bl.a. ulv skal fastsettes minimum tre måneder før lisensfellingen starter, slik 
at eventuell klagebehandling skal være ferdig før lisensfellingsperioden starter den 1. desember. 
Eventuelle klager skal være ferdigbehandlet av førsteinstans (rovviltnemnda) og oversendt 
departementet senest tre uker før starten på lisensfellingen. Med bakgrunn i instruks om tidsfrister 
betyr dette at et vedtak om eventuell lisenskvote for ulv bør fattes senest 1. september.  
 
Behandling i møte 

• Ingen merknader eller kommentarer 
 
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 
region 6 i 2021/2022:  

• Kvoten settes til 2 ulv  

• Lisensfellingsområdet er hele region 6 Midt-Norge 

• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. desember 2022 til og med 31. mai 2023 

• Rovviltnemnda kan til enhver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier det. 
 
Sekretariatets tilrådning: 
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 
region 6 i 2021/2022:  

• Kvoten settes til 2 ulv  

• Lisensfellingsområdet er hele region 6 Midt-Norge 

• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. desember 2022 til og med 31. mai 2023 

• Rovviltnemnda kan til enhver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier det. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 30/2022 24.08.2022 

 
 

30/22   Revidering av forvaltningsplanen – innledende diskusjon før oppstartsmelding 

 
Under oktober møte i rovviltnemnda har nemnda signalisert ønske om å vedta oppstartsmelding for 
revideringen av forvaltningsplanen for rovviltregion 6 Midt-Norge.  
 
Sekretariatet orienterte om hva en oppstartsmelding må og bør inneholde. Sekretariatets 
presentasjon om revidering av forvaltningsplanen legges ved som et vedlegg til referatet. 
 
Behandling i møte 

• Ingen merknader eller kommentarer 
 
Rovviltnemndas vedtak 

• Rovviltnemnda tar sekretariatets gjennomgang om hva en oppstartsmelding må, og bør 
inneholde til orientering 

 
Sekretariatets tilrådning 

• Rovviltnemnda tar sekretariatets gjennomgang om hva en oppstartsmelding må, og bør 
inneholde til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 31/2022 24.08.2022 

 
 
31/22   Eventuelt 

1. Vurdering om at klagen fra Naturvernforbundet på rovviltnemndas vedtak datert 23. mai 
2022 om kvote for lisensfelling av jerv 2022-23 skulle gis oppsettende virkning. 

 
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal krever i brev datert 19. august 2022 at klagen på 
rovviltnemndas vedtak datert 23. mai d.å. om kvote for lisensfelling av jerv 2022-2023 gis 
oppsettende virkning. Årsaken til at kravet fremmes er at Klima- og miljødepartementet (KLD) har 
utvidet lisensfellingsperioden slik at den startet allerede den 20. august 2022 og at klagen ennå ikke 
er ferdigbehandlet av KLD.  
 
Behandling i møte 

• Ingen merknader eller kommentarer 
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig) 

• Rovviltnemnda avviser kravet om at klagen fra Naturvernforbundet datert 13. juni 2022, på 
rovviltnemndas vedtak datert 23. mai 2022, om kvote for lisensfelling av jerv 2022-2023 skal 
gis oppsettende virkning.  

• Rovviltnemnda begrunner dette med at nemnda har oversendt klagen fra 
Naturvernforbundet til Klima- og miljødepartementet (KLD) for endelig avgjørelse i brev 
datert 30. juni 2022. Klagen skal nå ferdigbehandles av KLD, og rovviltnemnda ligger til grunn 
at KLD har vurdert behovet for å gi klagen oppsettende virkning når de vedtok endringer i 
lisensfellingsperioden. 

 
Sekretariatets tilrådning 

• Rovviltnemnda avviser kravet om at klagen fra Naturvernforbundet datert 13. juni 2022, på 
rovviltnemndas vedtak datert 23. mai 2022, om kvote for lisensfelling av jerv 2022-2023 skal 
gis oppsettende virkning.  

• Rovviltnemnda begrunner dette med at nemnda har oversendt klagen fra 
Naturvernforbundet til Klima- og miljødepartementet (KLD) for endelig avgjørelse i brev 
datert 30. juni 2022. Klagen skal nå ferdigbehandles av KLD, og rovviltnemnda ligger til grunn 
at KLD har vurdert behovet for å gi klagen oppsettende virkning når de vedtok endringer i 
lisensfellingsperioden. 

 


