
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal og Trøndelag 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  

Rovviltnemnda i region 6 Gunnar Alstad Inge Hafstad 

c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 974 89 360 74 16 80 66 

Postboks 2600 goalstad@online.no   fmtliha@fylkesmannen.no  

7734 STEINKJER 

 

 
 
Protokoll fra e-postmøte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 
 

 

Tid:  Fredag 6. mars – tirsdag 10. mars 2020 

Sted:  E-postmøte 

 

 

 
Sak 07/20: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Møteform ble bestemt under telefonmøte i rovviltnemnda fredag den 6. mars 2020. Under 

telefonmøte ble det vedtatt at fysisk møte tirsdag den 17. mars d.å. avlyses og utsettes til ny 

nemnd er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet. Samtidig ble det bestemt at fordeling av 

midler mellom fylkesmennene i Møre og Romsdal og Trøndelag til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak over post 1420.73, samt midler til tjenestekjøp og drift av nemnda 

over post 1420.21 vedtas av gammel nemnd i et e-postmøte. Saksliste er satt opp med 

bakgrunn i dette.  

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste.  

 

Behandling i møte: 

• Gunnar Alstad i e-post datert 8. mars 2020 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Frank Sve i e-post datert 9. mars 2020 – støttet sekretariatets forslag til vedtak 

• Gunn I. Stokke i e-post datert 9. mars 2020 – støtter sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Mattias Jåma i e-post datert 10. mars 2020 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Maja-Britt Renander i e-post datert 10. mars 2020 – støttet sekretariatets 

forslag til vedtak 

• Anne Berit Sæther i e-post datert 10. mars 2020 – støttet sekretariatets forslag 

til vedtak 

 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig):  

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste.  

 
 
Sak 08/20:  Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2020 

Rovviltnemnda har mottatt økonomiske rammer for tildeling av forebyggende og 

konfliktdempende tiltak fra Miljødirektoratet i brev datert 20. februar 2020. Region 6 er tildelt 

13,0 mill. over post 1420.73, noe som er det samme som i 2019. Men om vi tar inn 

tilleggsbevilgningene på 0,9 mill. som ble tildelt Fylkesmannen i Trøndelag i løpet av 

sesongen 2019, er tildeling lavere enn den totale summen fylkesmennene hadde til rådighet i 

2019.  
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Tildelingen på posten 1420.21 tjenestekjøp er økt fra 1 mill. til 1,5 mill. for regionen. 

Bakgrunnen for denne økningen er at rovviltnemnda i løpet av 2020 skal innhente mer 

kunnskap om bjørnens forvaltningsområde i region 6 Midt-Norge. 

 

Kostnadene med vakttelefon for fylkesmennene dekkes over post 1420.21 drift av nemnda og 

sekretariatet. Denne posten er på kr 825 000,-, det samme som for 2019.  

 

Miljødirektoratet ber i brevet 20. februar 2020 Rovviltnemnda om å;   

• Fordele midlene mellom fylkesmennene i regionen 

• Fordele tilskuddsmidlene mellom ulike tiltakstyper og sette av en reserve for akutte 

tiltak/fylke. 

• Drøfte behovet for, og sikre en vaktordning hos Fylkesmennene. 

• Gi tilbakemelding til Miljødirektoratet innen 1. april 2020.  

 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatsgruppen har drøftet seg fram til et omforent forslag til fordeling av den 

økonomiske rammen fra Miljødirektoratet. Det er foreslått samme fordeling av midlene på 

post 1420.73 mellom Møre og Romsdal og Trøndelag som for 2019. Videre har 

Fylkesmennene for hver av fylkene laget et forslag til budsjett for bruken av midlene fordelt 

på ulike tiltak. Fylkesmannen i Trøndelag strammer inn på kriteriene for å få tildelt tilskudd 

til planlagt forsinket slipp og planlagt tidlig nedsanking. Dette innebærer at søknader om 

planlagt forsinket slipp og planlagt tidlig nedsanking kun innvilges hvis alle i beitelaget er 

med på tiltaket. Det gis heller ikke tilskudd til forsinket slipp og tidlig nedsanking utenfor 

forvaltningsområdet for jerv og bjørn (unntaket er beiteområdet i Harran med tilgrensende 

område i Høylandet kommune). Dette er i tråd med anbefalinger gitt av 

næringsorganisasjonene i dialogmøter mellom organisasjonene og Fylkesmannen. I Møre og 

Romsdal benyttes det ikke midler til planlagt forsinket slipp og/eller tidlig nedsanking, men 

det settes av midler til tidlig nedsanking hvis det er behov. 

 

Forslag til fordeling av midlene på posten 1420.21 tjenestekjøp er basert på innmeldte behov 

fra fylkesmennene i Møre og Romsdal og Trøndelag. Kostnadene med å innhente mer 

kunnskap om bjørnens forvaltningsområde i region 6 Midt-Norge tas fra denne posten.   

 

Om vaktordninger rovvilt og fordeling av post 1420.21 drift av nemnda og sekretariatet 

Begge fylkene har etablert en vaktordning der en kan nå en saksbehandler også på kveld og 

helg. Vakthavende kan besvare søknader om akutte forebyggende tiltak, søknader om 

skadefelling av fredet rovvilt, og gi meldinger om fellinger/forsøk på felling av rovvilt. 

 

Vakttelefonen til Fylkesmannen i Trøndelag (tlf. 930 60 221) er bemannet i følgende tidsrom: 

• 1. juni - 15. oktober kl. 07:00 – 22:00. 

• 2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09:00 – 19:00  

• 24. desember - 1. januar kl. 10:00 – 14:00  
 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan utenfor kontortid nås på rovvilttelefonen 909 26 016. 

Telefonen er bemannet i tidsrommet mellom kl. 08:00 til 22:00. 

 



Side 3 av 5 

 

Erfaringsmessig har det vært betydelig mer henvendelser til Fylkesmannen i Trøndelag enn til 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal i løpet av sesongen, og kostnadene med beredskapen er 

også større i Trøndelag, enn de er i Møre og Romsdal. Foreslått beløp til vakttelefon hos 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, kr 30 000,- er tilsvarende som for 2019. Resterende beløp 

på kr 795 000,- tildeles Fylkesmannen i Trøndelag. 

 

Fordeling av post 1420.73 tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak 

Det foreslås å sette av kr 3 000 000 i Trøndelag og kr 250 000 i Møre og Romsdal til akutte 

tiltak, for Møre og Romsdal er det i tillegg satt av en egen post for akutt tidlig sanking på kr 

790 000,- ettersom ingen søker om tidlig sanking som planlagt tiltak.  

 

Tabell 1: Forslag budsjett FKT 1420.73 – Fylkesmannen i Trøndelag. 

Tiltak 1420.73 Søknad 2020 Budsjett 2020 

Forsinket slipp 955 169 200 000 

Tidlig nedsanking 1 850 435 620 000 

Planlagt utvidet tilsyn 1 494 000 420 000 

Rovdyravvisende gjerder 748 652 520 000 

Radiobjeller 5 796 145 2 500 000 

Reindrift – tidlig slakt 2 359 700 1 560 000 

Reindrift – annet 1 844 108 465 000 

Kommuner – kursing fellingslag 1 453 900 775 000 

Organisasjoner og institusjoner 1 411 000 1 080 000 

Akutt forebyggende tiltak 0 3 000 000 

Annet 200 722 100 000 

Sum 18 113 831 10 720 000 

 

 

Tabell 2: Forslag budsjett FKT 1420.73 – Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Tiltak 1420.73 Søknad 2020 Budsjett 2020 

Akutt forebyggende tiltak  
 

250 000 

Tidlig sanking 790 000 790 000 

Utvidet tilsyn 704 000 664 000 

Vokterhund 130 000 130 000 

Radiobjeller 359 000 0 

Bås, felle, åteplass 44 938 45 000 

Kommuner – kursing fellingslag 318 000 301 000 

Annet (gaupeprosjekt Tingvoll, rekruttering 

kadaverhund m.m.) 

100 500 100 500 

Sum 2 446 438 2 280 000 

 

Korte kommentarer til tabell 2 fra FMMR: 

• Det søkes om tidlig sanking innen 1.oktober, basert på skadeområder det aktuelle året 

• Radiobjelle-søknader blir satt på vent til etter endt beitesesongen. Blir tildelt fra 

eventuelle restmidler.  

• Kursing kommunale fellingslag er redusert til kun de som vil sende noen 

representanter til Flå.  
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• Har satt kun 250 000kr til akutte tiltak (skadefellingsforsøk o.l.) i år, pga større 

søknadsmengde. Kunne ønsket at den var på 450 000kr. 

• Bondelaget sine søknader var parallelle tema med NJFF sine kurs. Foreslår midler til å 

arrangere ett lokalt dialogmøte. 

 

Fordeling av midlene til post 1420.21 Tjenestekjøp 

 

Tabell 3: Forslag budsjett FKT 1420.21 Tjenestekjøp  

Tjenestekjøp 1420.21 Søknad 2020 Budsjett 2019 

Søknader om tilskudd FMMR 200 000 200 000 

Søknader om tilskudd FMTL 631 000 480 000 

Div. FMTL (evt. hasteanalyser DNA, 

bestillinger fra nemnda mv.)  

0 200 000 

Bjørneprosjektet  620 000 

Sum 831 000 1 500 000 

 

Det er fremlagt forsalg til fordeling av midlene på ulike tiltak. Og forslagene i tabellene vil av 

Fylkesmennene anses som retningsgivende dersom rovviltnemnda vedtar foreslått fordeling. 

Samtidig må det være rom for mindre endring og omprioritere midler mellom de ulike 

tiltaksposten ved behov. Hvis kostnadene med bjørneprosjektet overstiger budsjetterte 

kostnader på kr 620 000,- tas dette av midler avsatt til diverse FMTL (hasteanalyser DNA 

o.l.). 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Fordelingen av tilskudd (kr 13 000 000,-) over 1420.73: 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr   2 280 000,- 

• Fylkesmannen i Trøndelag   kr 10 720 000,- 

Fordelingen av midler til tjenestekjøp (kr 1 500 000,-) over 1420.21: 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr    200 000,- 

• Fylkesmannen i Trøndelag   kr 1 300 000,- 

Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr 825 000,-) over 1420.21: 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr   30 000,- (vakttelefon) 

• Fylkesmannen i Trøndelag   kr 795 000,- (drift av nemnda og vakttelefon) 

 

Ved prioritering mellom ulike søknader gjelder føringene gitt i Forvaltningsplan for rovvilt i region 6 

Midt-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag.  

 

Behandling i møte: 

• Gunnar Alstad i e-post datert 8. mars 2020 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Frank Sve i e-post datert 9. mars 2020 – støttet sekretariatets forslag til vedtak 

• Gunn I. Stokke i e-post datert 9. mars 2020 – støtter sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Mattias Jåma i e-post datert 10. mars 2020 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Maja-Britt Renander i e-post datert 10. mars 2020 – støttet sekretariatets 

forslag til vedtak 
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• Anne Berit Sæther i e-post datert 10. mars 2020 – støttet sekretariatets forslag 

til vedtak 
 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Fordelingen av tilskudd (kr 13 000 000,-) over 1420.73: 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr   2 280 000,- 

• Fylkesmannen i Trøndelag   kr 10 720 000,- 

Fordelingen av midler til tjenestekjøp (kr 1 500 000,-) over 1420.21: 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr    200 000,- 

• Fylkesmannen i Trøndelag   kr 1 300 000,- 

Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr 825 000,-) over 1420.21: 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr   30 000,- (vakttelefon) 

• Fylkesmannen i Trøndelag   kr 795 000,- (drift av nemnda og 

vakttelefon) 

 

 

 

 

Inga Stamnes og Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Trøndelag 

 


