
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal og Trøndelag 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  

Rovviltnemnda i region 6 Gunnar Alstad Kjell Vidar Seljevoll 

c/o Fylkesmannen i Trøndelag 974 89 360 73 19 92 25 

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

7734 STEINKJER 

 

 
 
Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 
 

 

Tid:  Torsdag 1. februar 2018 kl. 10:00 – 14:30 

Sted:  Scandic Hell Hotell i Stjørdal kommune 

 

Deltagere:  Rovviltnemnda: Gunnar Alstad (leder), Gunn I. Stokke (frem til kl. 11:30), 

Frank Sve, Anne Berit Sæther, Mattias Jåma, Maja-Britt Renander 

 Andre: Inge Hafstad, Kjell Vidar Seljevoll, Gry Tveten Aune, Anstein 

Lyngstad, Eva Alstad & Kjell Kippe (Fylkesmannen i Trøndelag), Astrid Buset 

& Marianne Aas Halse (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Ingeborg Stavne 

(Mattilsynet), Per Flatberg, Hege Loholt & Øystein Folden 

(Naturvernforbundet), Berit Sølberg (Sør-Trøndelag Bondelag), Atle Frantzen 

(Møre og Romsdal Bondelag), Cathrine Enoksen & Ingunn Mediaas 

(Besøkssenter rovdyr Namsskogan), Jannicke Larsen & Bjørn Cato Størseth 

(Meråker kommune). 

 

 

 

 

Saksliste: 
01/18:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Dato for møte ble bestemt under rovviltnemndas møte den 26. oktober 2017. Saksliste er satt 

opp i samråd med leder av rovviltnemnda. Foreløpig møteinnkallelse med saksliste ble sendt 

ut på e-post mandag den 22. januar 2018, mens endelig møteinnkallelse m/saksliste og 

saksfremlegg ble sendt ut på e-post fredag den 26. januar 2018. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Innkalling godkjent uten merknader 

 Saksliste godkjent med følgende tilføyelser under sak 02/18 Referat og 

orienteringssaker og under sak 07/18 Eventuelt: 

o Nytt punkt 6 under sak 02/18: Leder orienterer om møte på Gardermoen 

mellom Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet og 

rovviltnemndene, samt seminar med Sametinget 9. – 10. januar 2018 

o Saker under sak 07/18 

1. Møteplan første halvdel av 2018 

2. Valg av nestleder 

3. Dialog med nemnda 

4. Kvotejakt gaupe 2018 

 

02/18:  Referat og orienteringssaker 

1. Tildeling fra reservekvoten for lisensfelling av jerv 2017/18 

Med bakgrunn i en e-post runde tildelte rovviltnemnda den 11. januar 2018 en jerv fra 

reservekvoten til område med mål om yngling i (gamle) Nord-Trøndelag. Tildelingen er i tråd 
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med rovviltnemndas vedtak datert 31. mai 2017 om kvote for lisensfelling av jerv 2017/18 og 

ansees ikke som et enkeltvedtak. Tildelingen kan derfor ikke påklages. 

 

2. Status samordningsoppdraget for forvaltning av den sørnorske 

jervebestanden 

Therese Sivertsen fra NINA presenterte analysemodellen for optimalisering av 

forvaltningsområde for jerv. Presentasjonen foregikk på Skype. Sekretariatet orienterer om at 

planlagt fellesmøte mellom rovviltnemndene i region 1, 2, 3, 5 og 6 blir den 13. mars 2018 på 

Gardermoen. Planlagt møte mellom rovviltnemndene i region 3 og 6 den 5. februar d.å. er 

avlyst. Rovviltnemnda ber sekretariatet jobbe for å få til et fellesmøte mellom nemndene 

samme dag som fellesmøte den 13. mars, og da på morgenen før selve fellesmøte. 

 

3. Status lisensfelling jerv 2017/18 

Sekretariatet orienterte om status for lisensfelling av jerv i region 6 Midt-Norge pr. dags dato. 

 

4. Post til nemnda 

Sekretariatet tok en gjennomgang av postlisten siden forrige møte. 

 

5. Søknader om skadefellingstillatelser siden forrige møte 

Sekretariatet tok en gjennomgang av søknaden om skadefellingstillatelser siden forrige møte 

og utfallet av disse. 

 

6. Orientering fra møte på Gardermoen mellom Klima- og 

miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet og 

rovviltnemndene, samt seminar med Sametinget 9. – 10. januar 2018 

Gunnar Alstad orienterte fra møte på Gardermoen mellom Klima- og miljødepartementet, 

Landbruks- og matdepartementet og rovviltnemndene, samt Sametingets seminar for sine 

representanter i rovviltnemndene. Mattias Jåma og Kjell Vidar Seljevoll supplerte 

orienteringen. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering. 

 

03/18:  Høring av forslag om endringer i forskrift om forebyggende og 

konfliktdempende tiltak mot rovviltskader – nasjonal sats for tidlig nedsanking 

og hjemmebeite 

Den 21. desember 2017 la Miljødirektoratet forslag om endringer i forskrift om tilskudd til 

forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak ut på offentlig høring. 

Endringene går ut på å fastsette felles nasjonale satser for tidlig nedsanking av sau og bruk av 

hjemmebeite. Høringsfrist var satt til den 1. februar 2018. 

 

Sekretariatets forslag til uttalelse: 

Rovviltnemnda viser til Miljødirektoratets forslag om fastsettelse av felles nasjonale satser for 

tidlig nedsanking av sau og bruk av hjemmebeite datert 21. desember 2017. Forslaget 

innebærer endringer av § 10 i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 
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og konfliktdempende tiltak. Miljødirektoratet foreslår kr 7,- pr. dyr pr. dag for tidlig 

nedsanking av sau og kr 7,50 pr. dyr pr. dag for hjemmebeite. 

 

Rovviltnemnda er positivt til at det nå er utarbeidet et forslag til felles nasjonale satser for 

tidlig nedsanking og hjemmebeite. Felles nasjonale satser har vært etterspurt lenge. I region 6 

Midt-Norge vedtok rovviltnemnda før beitesesongen 2017 å sette opp satsen for tidlig 

nedsanking til kr 8,- pr. dyr pr. dag (mot kr 5,- som ble brukt tidligere). Bakgrunnen for denne 

endringen var å stimulere til økt bruk av frivillig tidlig nedsanking, for å redusere tapene ved 

akutte skadesituasjoner om høsten, særlig til jerv. Stimulering til økt bruk av tidlig 

nedsanking er i tråd med signalene fra Klima- og miljødepartementet. Forslaget om å øke 

satsen til kr 8,- pr. dyr pr. dag var begrunnet ut fra kostnadsberegninger utført av daværende 

Norsk institutt for landbruksforskning NILF (NILF-rapport av des. 2014; «Erstatningssatser 

for dyr»).  

 

Forslaget på sats for tidlig nedsanking er satt til kr 7,- pr. dyr pr. dag, noe som vil medføre at 

satsen i region 6 reduseres med kr 1,- pr. dyr pr. dag, noe som kan virke konfliktskapende. 

Hvis målsettingen er å stimulere til økt bruk av tidlig nedsanking som virkemiddel for å 

redusere tap av sau til fredet rovvilt, noe som er i tråd med signalene fra Klima- og 

miljødepartementet, bør satsene rundes opp i forhold til NIBIOs rapport og ikke ned slik 

Miljødirektoratet foreslår. Rovviltnemnda foreslår derfor at satsene økes med en krone til kr 

8,- pr. dyr pr. dag for tidlig nedsanking og kr 8,50 pr. dyr pr. dag for hjemmebeite. 

  

Rovviltnemndas uttalelse (enstemmig): 

Rovviltnemnda viser til Miljødirektoratets forslag om fastsettelse av felles nasjonale satser for 

tidlig nedsanking av sau og bruk av hjemmebeite datert 21. desember 2017. Forslaget 

innebærer endringer av § 10 i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 

og konfliktdempende tiltak. Miljødirektoratet foreslår kr 7,- pr. dyr pr. dag for tidlig 

nedsanking av sau og kr 7,50 pr. dyr pr. dag for hjemmebeite. 

 

Rovviltnemnda er positivt til at det nå er utarbeidet et forslag til felles nasjonale satser for 

tidlig nedsanking og hjemmebeite. Felles nasjonale satser har vært etterspurt lenge. I region 6 

Midt-Norge vedtok rovviltnemnda før beitesesongen 2017 å sette opp satsen for tidlig 

nedsanking til kr 8,- pr. dyr pr. dag (mot kr 5,- som ble brukt tidligere). Bakgrunnen for denne 

endringen var å stimulere til økt bruk av frivillig tidlig nedsanking, for å redusere tapene ved 

akutte skadesituasjoner om høsten, særlig til jerv. Stimulering til økt bruk av tidlig 

nedsanking er i tråd med signalene fra Klima- og miljødepartementet. Forslaget om å øke 

satsen til kr 8,- pr. dyr pr. dag var begrunnet ut fra kostnadsberegninger utført av daværende 

Norsk institutt for landbruksforskning NILF (NILF-rapport av des. 2014; «Erstatningssatser 

for dyr»).  

 

Forslaget på sats for tidlig nedsanking er satt til kr 7,- pr. dyr pr. dag, noe som vil medføre at 

satsen i region 6 reduseres med kr 1,- pr. dyr pr. dag, noe som kan virke konfliktskapende. 

Hvis målsettingen er å stimulere til økt bruk av tidlig nedsanking som virkemiddel for å 

redusere tap av sau til fredet rovvilt, noe som er i tråd med signalene fra Klima- og 

miljødepartementet, bør satsene rundes opp i forhold til NIBIOs rapport og ikke ned slik 

Miljødirektoratet foreslår. Rovviltnemnda foreslår derfor at satsene økes med en krone til kr 

8,- pr. dyr pr. dag for tidlig nedsanking og kr 8,50 pr. dyr pr. dag for hjemmebeite. 
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04/18:  Høring av forslag om endringer i rovviltforskriften – jakttid for ulv 

Klima- og miljødepartementet (KLD) har 5. desember 2017 sendt på høring et forslag til 

endring av rovviltforskriften. KLD foreslår en endring slik at lisensfellingsperioden for ulv 

utenfor ulvesonen utvides til å vare fra 25. september til og med 30. april (mot dagens 1. 

oktober – 31. mars.) Det foreslås ingen endring i lisensfellingsperioden for ulv innenfor 

ulvesonen. 

 

Sekretariatets forslag til uttalelse: 

Rovviltnemnda i region 6 støtter KLD i at det ikke ser ut til å være noe behov for utvidelse av 

lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen. 

 

Rovviltnemnda er positiv til at det gjøres endringer i lisensfellingsperioden for ulv utenfor 

ulvesonen. Rovviltnemnda mener det bør kunne åpnes for lisensfeling av ulv, tidligere på 

høsten enn det som er tilfelle i dag. Dette for at storviltjeger kan få en økt mulighet til å felle 

streifende ulv i forbindelse med jakt på elg, hjort og villrein.  

 

Rovviltnemnda er noe mer kritisk til å åpne for allmengjort jakt etter ulv i april, og særlig mot 

slutten av april. Dette vil være svært tett opp til kalvingsperioden for tamrein og yngletid for 

vilt. Rovviltnemnda er bekymret for at allmenngjort jakt på ulv i april kan medføre unødige 

forstyrrelser for tamrein og vilt, i en sårbar tid. Rovviltnemnda anser skadefellingsregimet 

som bedre egnet til å ivareta forsøk på felling av ulv i perioden april- juli. Fellingsforsøk på 

ulv innenfor tamreinområdene i perioden april-juli bør foregå i tett dialog og samarbeid med 

reinbeitedistriktene.  

 

Forslag fra rovviltnemnda om at siste setning endres fra: «Fellingsforsøk på ulv innenfor 

tamreinområdene i perioden april-juli bør foregå i tett dialog og samarbeid med 

reinbeitedistriktene», til «Fellingsforsøk på ulv innenfor tamreinområdene i perioden april-

juli skal foregå i tett dialog og samarbeid med reinbeitedistriktene». Endringen er 

understreket. 

  

Rovviltnemndas uttalelse (enstemmig): 

Rovviltnemnda i region 6 støtter KLD i at det ikke ser ut til å være noe behov for utvidelse av 

lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen. 

 

Rovviltnemnda er positiv til at det gjøres endringer i lisensfellingsperioden for ulv utenfor 

ulvesonen. Rovviltnemnda mener det bør kunne åpnes for lisensfeling av ulv, tidligere på 

høsten enn det som er tilfelle i dag. Dette for at storviltjeger kan få en økt mulighet til å felle 

streifende ulv i forbindelse med jakt på elg, hjort og villrein.  

 

Rovviltnemnda er noe mer kritisk til å åpne for allmengjort jakt etter ulv i april, og særlig mot 

slutten av april. Dette vil være svært tett opp til kalvingsperioden for tamrein og yngletid for 

vilt. Rovviltnemnda er bekymret for at allmenngjort jakt på ulv i april kan medføre unødige 

forstyrrelser for tamrein og vilt, i en sårbar tid. Rovviltnemnda anser skadefellingsregimet 

som bedre egnet til å ivareta forsøk på felling av ulv i perioden april- juli. Fellingsforsøk på 

ulv innenfor tamreinområdene i perioden april-juli skal foregå i tett dialog og samarbeid med 

reinbeitedistriktene.  
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05/18:  Fordeling av midler til tjenestekjøp, forebyggende og konfliktdempende tiltak og 

drift av rovviltnemnda 

Like før møte i rovviltnemnda fikk sekretariatet bekreftet planleggingsrammene i e-post fra 

Miljødirektoratet. Brev om planleggingsrammene var ennå ikke utsendt. Sekretariatets forslag 

som ble lagt frem i saksfremlegget utsendt i forkant av møte er justert med bakgrunn i 

bekreftede planleggingsrammer.  

 

Under møte tok fylkesmennene i Møre og Romsdal og Trøndelag en kort gjennomgang som 

ga en oversikt over antall søknader, volumet på søknadene, enkelte søknader av spesiell 

interesse m.v.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak (justert): 

Fordelingen av tilskudd (kr 12 000 000,-) over 1420.73: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr 2 280 000,- 

 Fylkesmannen i Trøndelag  kr 9 720 000,- 

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

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr 250 000,- 

 Fylkesmannen i Trøndelag  kr 750 000,- 

Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr 800 000,-) over 1420.21: 

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

 Fylkesmannen i Trøndelag  kr 770 000,- (vakttelefon og drift av 

nemnda) 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Fordelingen av tilskudd (kr 12 000 000,-) over 1420.73: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr 2 280 000,- 

 Fylkesmannen i Trøndelag  kr 9 720 000,- 

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

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr 250 000,- 

 Fylkesmannen i Trøndelag  kr 750 000,- 

Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr 800 000,-) over 1420.21: 

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

 Fylkesmannen i Trøndelag  kr 770 000,- (vakttelefon og drift av 

nemnda) 

 

 

06/18:  Godkjenning av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge 

Miljødirektoratet skal uttale seg om forvaltningsplanen før den vedtas av rovviltnemnda, jf. 

rovviltforskriftens § 6, siste ledd. Miljødirektoratets faglige uttalelse datert 29. januar 2018 

ble gjennomgått under møte.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Saken utsettes i påvente av uttalelse fra Miljødirektoratet 

 

På grunn av at Miljødirektoratets faglige uttalelse ikke kom før like oppunder møtedatoen, 

hadde ikke sekretariatet anledning til å legge frem et saksfremlegg. Dette ble redegjort for av 

sekretariatet i e-post datert 30. januar 2018. Saken foreslås utsatt til neste ordinære møte. 
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Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Saken utsettes til neste møte i rovviltnemnda den 22. mars 2018. 

 

 

07/18:  Eventuelt 

1. Møteplan første halvdel av 2018 

Møteplan vedtatt under møte den 26. oktober 2017 stadfestes. Når fellesmøte mellom 

rovviltnemndene i region 1, 2, 3, 5 og 6 tas med blir møteplan for resten av første halvår 2018 

slik: 

 13. mars 2018 – fellesmøte med rovviltnemndene på Gardermoen 

 22. mars 2018 – møte i rovviltnemnda på Røros 

 24. – 25. mai 2018 – møte i rovviltnemnda på Nordmøre 

 

2. Valg av nestleder 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Bengt Mattias Jåma velges som nestleder 

 

3. Dialog med nemnda 

Etter en henvendelse fra Naturvernforbundet diskuterte rovviltnemnda om det skal åpnes opp 

for innspill før eller etter møte i nemnda er satt. 

 

Rovviltnemnda ønsker, i forbindelse med møter, å invitere organisasjoner i større grad til 

dialog. Samtidig er nemnda tydelig på at nemndas representanter stiller på møte i 

organisasjonene hvis dette er ønskelig. 

 

4. Kvotejakt gaupe 2018 

Sekretariatet orienterte om resultatet av første dag i kvotejakta for gaupe i regionen. 

 

 

 

 

Inge Hafstad 
Referent møte den 1. februar 2018 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Trøndelag 


