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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 6 – 13.juli 2021 
 

Tid: 13. juli 2021, kl 08:30 – 09:50 

Sted: Teams  

 

 1 time forberedelsestid og 1,5 time møtetid. 

 

Deltagere i møte: 

 

Faste medlemmer rovviltnemnda:  

Kari Anita Furunes (leder), Kristin Marie Sørheim, Per Olav Hopsø og Pål Sæther Eiden, Maja Britt 

Renander. (Mattias Jåma meldte forfall og vara Idar Brandsfjell fikk ikke deltatt grunnet tekniske 

problemer). 

 

Sekretariatet 

Inge Hafstad, Gry Tveten Aune, Inga Stamnes, Marte Lilleeng, Bjørnar Wiseth, Tore Bjørkli, Trude 

Larsen (Statsforvalteren i Trøndelag). Marianne Aas Halse, Bjarne Otnes og Pernille 

Rønning (Statsforvalteren i Møre og Romsdal). 

 

Andre 

Øystein Folden og Per Flatberg (Naturvernforbundet), Tone Våg, Oddbjørn Kaasa, Kristoffer Moan og 

Anne Marken (Nord-Trøndelag Sau og Geit), Margrete Teveldal (Meråker kommune) 

og Randi Lund.  

 

 

Sak 30/21: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Rovviltnemndsleder ba om det ble innkalt til ekstraordinært møte via e-post den 9. juli 2021. Saksliste 

er satt opp i samråd med leder av rovviltnemnda. Møteinnkallelse m/saksliste og saksfremlegg ble 

sendt ut på e-post den 12.juli 2021 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig) 

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 31/21: Orienteringssaker 

Rovviltnemndas leder ber i e-poster av henholdsvis den 9. juli og 11. juli 2021 om at Statsforvalteren 

setter følgende saker på sakslista for det ekstraordinære møtet: 

• Oppdragsbrev ang rovdyrforvaltning oversendt statsforvalteren fra direktoratet/ departementet 

av 2020 og 2021 må legges fram og gjøres rede for av Statsforvalteren til nemda. 

• Møte mellom Nord-Trøndelag sau og geit og Statsforvalteren i Trøndelag 9. juli 2021. 

• Nemda redegjør for hva de legger i vedtak fattet av rovviltnemda ang kvote på skadefelling og 

lisensfelling. 
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• Sekretariatet orienterer nemda ang status skadefelling av bjørn. 

• Status for prosjekt bildegjenkjenning av gaupe Nordmøre 

 

Behandling i møte 

Innledningsvis beklaget statsforvalteren at forslag vedtak i sak 31/21 ikke ble med, sekretariatets 

forslag til vedtak i saken er følgende: Rovviltnemnda tar saken til orientering. 

 

Statsforvalteren informerte om hvor føringene statsforvalteren kommer fra:  

• I 2020 fikk statsforvalteren i Trøndelag føringene fra Miljødirektoratet i kvotebrev av 29. mai 

2020.  

• I 2021 fikk statsforvalteren føringer i kvotevedtak fattet av rovviltnemnda i sak 17/21 den 23. 

april, samt den endelige klageavgjørelsen fra KLD av 3. juni 2021. 

• I tillegg legges klageavgjørelser som kommer fra overordnet myndighet (KLD og 

Miljødirektoratet) på vedtak om tillatelse eller avslag på skadefelling av bjørn som fattes av 

statsforvalteren til grunn for behandling av fremtidige søknader om skadefellingstillatelse.  

«Rovviltnemnda konkretiserte hva de mener skal legges til grunn for vedtak om skadefelling, hvor 

rovviltforliket, forvaltningsplanen og Høyesterettsdom av 26.mars 2021 (HR-2021- 662-A 2021) skal 

følges opp. Rovviltnemnda ber om at det sendes en henvendelse på vegne av nemnda til Klima- og 

miljødepartementet, hvor KLD bes om å komme med en tolkning av Høyesterettsdom av 26.mars 

2021 (HR-2021- 662-A 2021), samt må beskrive endringer denne har ført til i forvaltningspraksis 

og dens overføringsverdi for situasjonen rundt brunbjørn i region 6 med binner utenfor 

forvaltningsområdet».  

 

Leder av nemnda ba om at de to siste punktene på liste (orientering skadefelling bjørn og 

gaupeprosjekt) ble flytte til neste møte. 

 

Rovviltnemnda vedtak 

• Rovviltnemnda tar orienteringene til orientering.  

• Rovviltnemnda ber samtidig om at det sendes en henvendelse på vegne av nemnda til Klima- 

og miljødepartementet, hvor KLD bes om å komme med en tolkning av Høyesterettsdom av 

26.mars 2021 (HR-2021- 662-A 2021), samt må beskrive endringer denne har ført til i 

forvaltningspraksis og dens overføringsverdi for situasjonen rundt brunbjørn i region 6 med 

binner utenfor forvaltningsområdet».  
 

Sak 32/21 Klager på utvidet kvote for betinget skadefelling brunbjørn region 6 2021 

Rovviltnemnda fattet i sak 28/21 i e-postmøte i perioden 2. – 6. juli 2021 vedtak i om utvidet kvote for 

betinget skadefelling av brunbjørn i region 6 2021. Rovviltnemndas vedtak ble lagt ut på 

miljøvedtaksregisteret 9. juli 2021 og utsendt via e-post til adresseliste samme dag. Enkeltvedtak 

kan påklages i medhold av fvl. kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

 

Rovviltets røst og Naturvernforbundet klager henholdsvis 8. og 9. juli 2021 på rovviltnemndas vedtak 

i sak 28/21. Sekretariatet anser at klagerne har rettslig klageinteresse jf. § 28, og vil anbefale 

rovviltnemnda å ta klagene til behandling. 

 

Klagene 

Rovviltets røst: 

Klager den 8. juli 2021 på at rovviltnemnda har utelatt vilkår om unntak for binner med unger i utvidet 

kvotevedtak. Viser til Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse av 3. juni 2021. 

 

Naturvernforbundet: 

Sendte inn sin klage på vedtak i sak 28/21 den 9. juli 2021 og ba samtidig om at klagen skulle gis 

oppsettende virkning. Naturvernforbundet viser til status for bjørnebestanden i region 6, og klager i 

hovedsak på følgende punkter: 
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- At kvoten for skadefelling ble utvidet med to dyr. 

- At nemnda tok bort punkt 6 i sekretariatets forslag til vedtak: «Rovviltnemnda setter som vilkår at 

bjørnebinne(r) med unge(r) som opptrer sammen under skadefellingsforsøk skal være 

unntatt fra tillatelsen». 

 

Naturvernforbundet viser også til sin klage av 14. mai 2021, og videre at møteprotokoll fra e-postmøte 

2. – 6. juli 2021 enda ikke foreligger, og tar med dette forbehold om at det kan komme til flere punkter 

de ønsker å fremstille klage på. 

 

Sekretariatets konklusjon 

Det er fortsatt sekretariatets primære vurdering at punkt 6 i tilrådningen burde vært en del av nemndas 

vedtak i sak 28/21. Sekretariatet kan ikke se at det i klagen er kommet fram nye momenter som ikke 

var kjent for nemnda på vedtakstidspunktet, og som tilsier en omgjøring av rovviltnemndas vedtak i 

sak 28/21. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Rovviltnemnda viser til at klagen har innkommet innen fristen. Det anses at klagerne har rettslig 

klageinteresse i henhold til forvaltningsloven § 28.  

 

Om oppsettende virkning 

Rovviltnemnda gir klagene delvis medhold i kravet om at klagen skal gis oppsettende virkning, og tar 

inn følgende punkt i vedtak datert 6. juli 2021 i sak 28/21: «Rovviltnemnda setter som vilkår at 

bjørnebinne(r) med unge(r) som opptrer sammen under skadefellingsforsøk skal være unntatt fra 

tillatelsen». Dette inntil at klagen er ferdig behandlet i Klima- og miljødepartementet. 

Rovviltnemnda gir ikke klagen fra Naturvernforbundet oppsettende virkning angående vedtaket om å 

utvide kvoten med to dyr. 

 

Denne avgjørelsen er av prosessuell art, og er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. 

 

Klagenes innhold 

Rovviltnemnda legger til grunn at nemnda har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 

kunnskap for å fatte et gyldig vedtak om kvote, jf. nml. § 8 jf. også fvl. § 17. Rovviltnemnda kan ikke 

se at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var kjent på vedtakstidspunktet. 

Klagene tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemnda opprettholder sitt vedtak av 06.07.2021 i sak 

28/21, og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. 

forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 

 

Behandling i møte 

 

• Kristin Sørheim la fram følgende alternativ til vedtak: 

1. Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om tre årlige ynglinger av brunbjørn i 

region 6. Nemnda anser at bestanden av brunbjørn ligger på det regionale bestandsmålet og at 

nemnda har myndighet til å fatte vedtak om utvidet kvote for betinget skadefelling brunbjørn i 

2021 jf. rovviltforskriften §§8 og 10, jf. også §§ 4 og 7.  

 

2. Dette vedtaket endrer den delen av vedtaket av 23. april som gjelder betinget kvote for 

skadefelling av brunbjørn. Vedtak av 23. april er fremdeles gjeldende for lisensfelling.  

3. For å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein forårsaket av brunbjørn anser 

rovviltnemnda at det er behov for en utvidet kvote for betinget skadefelling av bjørn i region 

6. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om brunbjørnens 

bestandsstatus og -utvikling i region 6 Midt-Norge. Det vises også til saksutredning og vedtak 

av 23. april 2021. 
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4. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte utvidelsen av kvoten 

for skadefelling på to (2) dyr ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller for stor samlet 

belastning. Forvaltningsplanen for rovvilt i region 6 vil ligge til grunn for iverksettelse av 

eventuelle fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. Gjennom denne 

differensierte forvaltningen er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. 

Rovviltnemnda anser ikke at §§ 9 og 11 er relevant i denne sammenheng.   

 

5. Det vedtas å utvide gjenværende kvote på en (1) brunbjørn med to (2) brunbjørner for betinget 

skadefelling. Samlet kvote blir da på tre (3) brunbjørner.  

6. Statsforvalteren bes vurdere terskelen for tillatelse til fellinger av brunbjørn slik at eventuell 

bruk av den utvidede kvoten blir rettet mot individer med stort skadepotensiale. 

7. Statsforvalteren skal være restriktive med å gi tillatelse til skadefelling 

innenfor forvaltningsområdet for brunbjørn. Hvis slik tillatelse gis, skal det komme tydelig 

fram i vedtaksbrevet hvilke andre forebyggende tiltak som er vurdert.  

 

8. Vedtaket gis ikke oppsettende virkning. 

− Rovviltnemnda legger til grunn at nemnda har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 

kunnskap for å fatte et gyldig vedtak om kvote, jf. nml. § 8 jf. også fvl. § 17. Rovviltnemnda 

kan ikke se at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var kjent på 

vedtakstidspunktet. Klagene tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemnda opprettholder sitt 

vedtak av 06.07.2021 i sak 28/21, og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for 

endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 

− Nemnda legger til grunn at KLD i sin klagebehandling redegjør spesielt for eventuelle vilkår 

knyttet til uttak eller skjerming av binner i et beiteprioritert område og hjemmel for slike 

vilkår. 

 

• Sekretariatet anbefalte ovenfor nemnda at det ikke fattes et helt nytt vedtak, men at nemnda 

eventuelt anbefaler ovenfor KLD at de endrer vedtaket i forbindelse med klagebehandling. 

 

• Rovviltnemnda poengterer at de i hovedsak ønsker å fatte et nytt vedtak hvor følgende punkt 

er «De tiltak som er mulige for å unngå at bjørnebinner felles, skal være iverksatt» strykes. 

Imidlertid ser nemnda at det er uheldig å fatte nytt vedtak på dette tidspunktet da man ønsker 

en rask avklaring av klagene på vedtak i sak 28/21. 

 

• Med bakgrunn i det overstående endret Kristin Sørheim sitt opprinnelige forslag til følgende:  

− Rovviltnemnda legger til grunn at nemnda har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 

kunnskap for å fatte et gyldig vedtak om kvote, jf.nml.§8 jf. også fvl. § 17. Rovviltnemnda 

kan ikke se at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var kjent på 

vedtakstidspunktet. Klagene tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemnda opprettholder sitt 

vedtak av 06.07.2021 i sak 28/21, og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for 

endelig avgjørelse. 

 

− Nemnda anmoder om at KLD også tar ut pkt. 6 «De tiltak som er mulige for å unngå at 

bjørnebinner felles, skal være iverksatt» i vedtak i sak 28/21. 

− Rovviltnemnda gir ikke klagen oppsettende virkning. 

− Nemnda legger til grunn at KLD i sin klagebehandling redegjør spesielt for eventuelle vilkår 

knyttet til uttak eller skjerming av binner i et beiteprioritert område og hjemmel for slike 

vilkår. 
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Rovviltnemndas vedtak (enstemmig) 

Rovviltnemnda legger til grunn at nemnda har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 

kunnskap for å fatte et gyldig vedtak om kvote, jf.nml.§8 jf. også fvl. § 17. Rovviltnemnda kan ikke se 

at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var kjent på vedtakstidspunktet. 

Klagene tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemnda opprettholder sitt vedtak av 06.07.2021 i sak 

28/21, og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse. 

 

Nemnda anmoder om at KLD også tar ut pkt. 6 «De tiltak som er mulige for å unngå at bjørnebinner 

felles, skal være iverksatt» i vedtak i sak 28/21. 

Rovviltnemnda gir ikke klagen oppsettende virkning. 

Nemnda legger til grunn at KLD i sin klagebehandling redegjør spesielt for eventuelle vilkår knyttet til 

uttak eller skjerming av binner i et beiteprioritert område og hjemmel for slike vilkår. 

 


