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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 6 – 08.– 12. juli 2022 
 

Tid: 08.- 12. juli 2022  

Sted: E-post 

 

1 time forberedelsestid og 0,5 time møtetid. 

 

Deltagere i møte: 

 

Faste medlemmer rovviltnemnda:  

Kari Anita Furunes (leder), Mattias Jåma (nestleder), Kristin Marie Sørheim, Pål Sæther Eiden, Per 

Olav Hopsø og Elise Holtan Pavall Årbogen. 

 

Sak 25/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

På bakgrunn av media-sak om tap av sau til bjørn i Skjækra og brev fra Nord-Trøndelag Sau og Geit 

datert 29. juni 2022, sendte rovviltnemndas leder forespørsel om et ekstraordinært møte til 

sekretariatet den 6. juli 2022 (se vedlegg 1 til saken). Dato og tid ble avtalt med leder den 8. juli 2022. 

Endelig møteinnkalling med saksliste og saksfremlegg ble sendt ut på e-post den 8. juli 2022. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 26/22 Forslag til Miljødirektoratet om utvidet kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i 

region 6 i 2022-2023 

I brev datert 29. juni 2022 (se vedlegg 2 til saken) ber Nord-Trøndelag Sau og Geit rovviltnemnda i 

region 6 om å sørge for at Miljødirektoratet øker den betingede skadefellingskvoten for bjørn i region 

6 til en reell størrelse for å ivareta beitenæringene i regionen. 

 

Rovviltnemnda i region 6 fattet den 23. mai 2022 følgende vedtak i sak 20/22 om forsalg til kvote for 

betinget skadefelling av bjørn i region 6 i 2022: 

Rovviltnemnda for region seks foreslår at det vedtas en betinget skadefellingskvote på 3 bjørner, 

gjeldende for hele region 6 Midt-Norge, for perioden 1. juni 2022 – 15. oktober 2022 (se vedlegg 3 i 

saken). 

 

Miljødirektoratet fattet den 31. mai 2022 følgende vedtak om kvote for betinget skadefelling av 

brunbjørn 2022-2023: 

Miljødirektoratet gir Statsforvalterne i rovviltregion 6, 7 og 8 myndighet til å iverksette betinget 

skadefelling av inntil fem (5) bjørn i perioden 1. juni 2022 til 15. februar 2023. Kvotene gjelder i 

aktuelle forvaltningsregioner og kan iverksettes i flere områder samtidig. Kvote for betinget 

skadefelling i region 6 ble vedtatt å være to (2) bjørn. Det ble også gitt føringer om at binne med unger 

er unntatt fra denne tillatelsen og at de tiltak som er mulige for å unngå at bjørnebinner felles, skal 

være iverksatt. Se vedlegg 4 i saken for Miljødirektoratets kvotevedtak med føringer. 



Side 2 av 2 

 
Miljødirektoratets grunnlag for å fastsette kvote for skadefelling av brunbjørn i Norge 2022/2023 (se 

vedlegg 5 i saken) gir en beskriver kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn for vedtaket. 

 

Det er siden vedtaket den 31. mai 2022 felt én (1) bjørn. Denne ble felt på skadefelling den 25. juni i 

Grong kommune. Det er pr. dags dato igjen én (1) bjørn igjen på den betingede skadefellingskvoten. 

Tirsdag den 5. juli 2022 ga Statsforvalteren i Trøndelag skadefellingstillatelse på én (1) bjørn i deler 

av Namsos og Flatanger kommuner. Denne skadefellingstillatelsen går ut mandag 11. juli 2022 kl. 

12:00.  

 

Den betingede skadefellingskvoten for brunbjørn i region 6 kan i teorien være fylt innen mandag 11. 

juli kl. 12:00. Dersom kvota fylles opp, overføres myndigheten til å iverksette betinget skadefelling på 

brunbjørn i region 6 fra Statsforvalteren i Trøndelag tilbake til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet kan 

velge å beholde denne myndigheten, eller fatte vedtak om å på nytt delegere denne myndigheten til 

Statsforvalteren i Trøndelag sammen med en utvidet kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i 

region 6.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Forslag til utvidet kvote for betinget skadefelling: 

- Rovviltnemnda i region 6 foreslår at det vedtas en utvidet betinget skadefellingskvote på én (1) 

bjørn, gjeldende for hele region 6, for perioden 1. juni 2022 – 15. februar 2023. 

- Binne i følge med unger (uansett alder) er unntatt fra tillatelsen 

- De tiltak som er mulige for å unngå at binne felles, skal være iverksatt 

 

Behandling i møte 

 Kari Anita Furunes stemmer for strekpunkt 1 og at de to siste strekpunktene strykes.  

 (Binne i følge med unger (uansett alder) er unntatt fra tillatelsen 

 De tiltak som er mulige for å unngå at binne felles, skal være iverksatt) 

 

Samme begrunnelse som hun ga da nemda behandlet saken om anbefaling av kvote på 

skadefelling. De to siste punktene strykes på grunn av dommen i høyesterett 2021 der 

soneforvaltningen skal følges. Binner skal ikke unntas i beiteprioriterte områder. (fre. 08.07.2022 

13:18) 

 

- Per Olav Hopsø støttet Kari Anita sitt forslag til vedtak (fre. 08.07.2022 13:28) 

- Mattias Jåma støttet Kari Anita sitt forslag til vedtak (fre. 08.07.2022 18:48) 

- Elise Holtan Pavall Årbogen støttet Kari Anita sitt forslag til vedtak (lør. 09.07.2022 10:42) 

- Kristin Sørheim støttet Kari Anita sitt forslag til vedtak (lør. 09.07.2022 13:38) 

- Pål Sæther Eiden støttet Kari Anita sitt forslag til vedtak (ons. 13.07.2022 14:27, fikk utvidet frist 

grunnet feil ved innkallelsen)  

Rovviltnemndas vedtak: 

Forslag til utvidet kvote for betinget skadefelling: 

- Rovviltnemnda i region 6 foreslår at det vedtas en utvidet betinget skadefellingskvote 

på én (1) bjørn, gjeldende for hele region 6, for perioden 1. juni 2022 – 15. februar 

2023. 

 
 


