
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 

 
  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  
Rovviltnemnda i region 6 Toril Melheim Strand Inge Hafstad 
c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 922 15 455 74 16 80 66 
 toril.melheim.strand@nessetpost.no  iha@fmnt.no  
7734 STEINKJER 

 

 
Referat fra møte i Rovviltnemnda for region seks 
 
Tidspunkt: 14. april 2011  
Sted:  Rica Hell Hotell i Stjørdal kommune 
 
Tilstede: Rovviltnemndas medlemmer: Toril Melheim Strand (leder), Gunnar Alstad 

(fra kl. 10.30), Arne Braut (på telefon), Sten Jønsson, Maja Britt Renander 
(vara for Ida Marie Bransfjell). Sara Kveli meldte forfall 

 Andre: Brit Eldrid Barstad og Kjell Vidar Seljevoll (Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag), Kristian Wibe og Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), 
Åshild Melkeraaen (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Kjell Kippe 
(Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag), Mattias Jåma og Alf Trygve 
Nielsen (Nord-Trøndelag reinsamelag), Erik Brenna (Naturvernforbundet), 
Maja Dineh Sørheim (Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag), Per Flatberg og 
Arne Aasan (Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag), Trond Odne (Nord-
Trøndelag Bondelag). 

  
Saksliste: 
Sak 13/11: Godkjenning av innkallelse, saksliste og referat fra møte 9. – 10. mars 

2011. 

• Innkallelsen ble godkjent uten merknader 
• Det ble meldt inn to saker under eventuelt: 

o Sara Kveli har permisjon ut fylkestingperioden. Rovviltnemnda 
må velge fungerende nestleder. 

o Kristian Wibe orienterer om gruppen som arbeider med 
omstillingsmidler. 

• Referat fra møte 9. – 10. mars 2011 ble godkjent uten merknader. 
 
Sak 14/11: Rullering av forvaltningsplanen.  

De innkomne høringsuttalelsene ga etter sekretariatets vurdering ikke grunnlag 
for større endringer av forslaget til revidert forvaltningsplan som ble sendt ut 
på høring. Kvotejaktsområdene 11 og 15 vil bli justert slik at områdene sør for 
E6 ved Snåsavatnet blir innlemmet i kvotejaktsområde 15 og ikke i område 11 
som foreslått i forvaltningsplanen. Sekretariatet er fortsatt skeptisk til om det er 
rett å ta Trollheimen ut av yngleområdet for jerv, noe som støttes av 
fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, og ba derfor 
rovviltnemnda om at saken ble drøftet grundig under møte i nemnda den 14. 
april 2011. 
 
Sekretariatet foreslo følgende endringer på høringsutkastet til forvaltningsplan 
for store rovdyr i region seks: 

• Grensen mellom kvotejaktsområdene 11 og 15 justeres slik at det er 
Snåsavatnet som er grensen mellom kommunegrensen Steinkjer/Snåsa 
og Vegset. 

• Trollheimen fortsetter å være definert som yngleområde for jerv. 
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Yngleområdet for jerv: 
Med bakgrunn i de innkomne høringsuttalelsene er det tydelig at de 
kommunene som er tilknyttet Snøhetta og Reinheimen, samt Møre og Romsdal 
Sau og Geit, er svært bekymret for at forslaget vil medføre økt press fra jerven 
i deres områder, noe som igjen vil kunne øke skadene forvoldt av jerv i deres 
områder. Også fylkeslagene av Naturvernforbundet og Foreningen Våre 
Rovdyr er skeptiske til å ta ut Trollheimen som yngleområde for jerv. 
 
Forslaget får støtte fra de kommunene, med ordførerne i spissen, og 
fylkeskommunene som har arealer i Trollheimen, samt verneområdestyret for 
Trollheimen. Også Møre og Romsdal Bondelag er svært tilfreds med at 
rovviltnemnda vil ta ut resten av Trollheimen ut som yngleområde for jerv. 
 
Rovviltnemndas vurdering 
Rovviltnemnda legger betydelig vekt på at yngleområde for jerv i Møre og 
Romsdal bør være knyttet opp mot områder der det er naturlige byttedyr i form 
av villrein. Trollheimen har tamreinsdrift, samt betydelige mengder sau på 
utmarksbeite. Nemnda er klar over at det fortsatt vil være jerv i Trollheimen 
selv om området defineres som et område uten mål om yngling, men 
rovviltnemnda har som målsetting å minimalisere tapene som er forvoldt av 
jerv i Trollheimen. Ved å definere Trollheimen som et område uten mål om 
yngling vil nemnda lettere kunne nå denne målsettingen. I gjeldende 
forvaltningsplan følger grensen mellom område uten mål om yngling og 
område med mål om yngling fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og 
Romsdal, noe som har medført at Møre og Romsdal del av Trollheimen har 
mål om yngling, mens Sør-Trøndelags del (Oppdal og Rennebu) ikke har mål 
om ynglende jerv. Dette er en kunstig grense som gjør det svært utfordrende å 
forvalte jerven i Trollheimen. Rovviltnemnda ønsker å få en enhetlig 
forvaltning av jerven i Trollheimen og tar derfor ut Trollheimen som 
yngleområde for jerv. 

 
Vedtak (mot en stemme) 

• Rovviltnemnda opprettholder forslaget om å definere hele Trollheimen 

som område uten mål om yngling av jerv. 

• Yngleområde for jerv skal evalueres når forvaltningsplanen for store 
rovdyr i region seks skal rulleres neste gang i 2013. 

 
Yngleområdet for gaupe: 
Det var kun Foreningen Våre Rovdyr som var skeptisk til å ta ut Fosenhalvøya 
som yngleområde for gaupe. Verken sekretariatet eller nemnda delte denne 
skepsisen. Gaupa vil fortsatt ha store nok områder for å oppnå bestandsmålet 
som er 12 årlige ynglinger. Beitenæringen på Fosenhalvøya har mange 
utfordringer og bestandene av rovdyr er en av flere utfordringer. Ved å 
definere Fosenhalvøya som prioritert beiteområde der det ikke er mål om 
ynglende rovdyr (med unntak av kongeørn) vil dette være rovviltnemndas 
bidrag til å bedre situasjonen for beitenæringen i området.  
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Rovviltnemnda i region 7 er skeptisk til at det legges inn mål om yngling av 
gaupe i områdene vest for Foldereid (Nord-vestlige delen av Nord-Trøndelag), 
da dette område grenser mot et område uten mål om yngling av gaupe i 
Nordland. Rovviltnemnda var enig med rovviltnemnda i region syv om at det 
er uheldig at det ikke er samsvar mellom yngleområdene for gaupe på grensen 
mellom Nord-Trøndelag og Nordland. Med bakgrunn i uttalelsen fra 
rovviltnemnda i region syv tar derfor nemnda ut områdene nord for 
Foldafjorden i Nærøy kommune ut av yngleområdet for gaupe.  

 
Vedtak (enstemmig) 

• Områdene nord for Foldafjorden i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag 
tas ut av yngleområdet for gaupe.  

 
Kvotejaktsområdene for kvotejakt på gaupe 
Meldal kommune ønsket i sin uttalelse større kvotejaktsområder i forbindelse 
med kvotejakt på gaupe. Dette vil gjøre det enklere å få tatt ut tildelt kvote, og 
at man unngår at en andel av totalkvoten er forbeholdt områder hvor det vil 
være vanskelig å få tatt den ut.  
 
Rovviltnemnda støtter i utgangspunktet forslaget fra Meldal kommune om 
større kvotejaktsområder og vil derfor legge kvotejaktsområde 4 (Meldal, 
Skaun og Melhus inn i kvotejaktsområdene 2 (Meldal og Skaun) og i 
kvotejaktsområde 6 (Melhus). 
 
Rovviltnemnda støtter forslag fra Skæhkere Sijte om at grensen mellom 
kvotejaktsområde 11 og 15 justeres slik at det er Snåsavatnet som er grensen 
mellom kvotejaktsområdene fra kommunegrensen Steinkjer/Snåsa og til 
Vegset i Snåsa kommune. 
 

Vedtak (enstemmig) 

• Meldal og Skaun kommuner legges inn i kvotejaktsområde 2 

• Melhus kommune legges inn under kvotejaktsområde 6.  

• Grensen mellom kvotejaktsområdene 11 og 15 justeres slik at det er 
Snåsavatnet som er grensen fra kommunegrensen Steinkjer/Snåsa og til 

Vegset i Snåsa kommune. 

 
Det ble ikke gjort andre endringer av forslaget til forvaltningsplan etter den 
offentlige høringen. Forvaltningsplanen sendes Direktoratet for 
naturforvaltning for uttalelse. 
 

Sak 15/11: Oppsummering av kvotejakta på gaupe i 2011.  
 Hafstad orienterte om årets kvotejakt på gaupe. Av en totalkvote på 61 dyr 

(med tilleggskvoten som ble vedtatt den 10. mars og reservekvoten) ble det felt 
50 gauper, herav 16 voksne hunndyr. Kvotejaktsområdene 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
13 og 16 felte hele kvoten. Reservekvoten ble fordelt til kvotejaktsområde 6 (1 
dyr), 10 (4 dyr), 11 (2 dyr), 13 (2 dyr) og 16 (7 dyr). Tilleggskvoten ble fordelt 
mellom kvotejaktsområde 11 (3 dyr) og 12 (2 dyr).  
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Med bakgrunn i behandlingen av saken om eventuell sammenslåing av 
kvotejaktsområder i slutten av mars ønsker rovviltnemnda at sekretariatet 
legger frem forslag til prosedyrer på behandling av hastesaker som fremmes av 
representanter av nemnda mellom ordinære møter og/eller telefonmøter.  
 
Vedtak (enstemmig) 
Sekretariatet legger frem en sak om behandling av hastesaker som fremmes av 

representanter av nemnda mellom ordinære møter og/eller telefonmøter under 

neste møte den 30. mai 2011.  

 
Sak 16/11: Forebyggende og konfliktdempende tiltak til reindrift i Nord-Trøndelag 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ønsker i 2011 å prøve ut en ny modell for 
tildeling av tilskudd til forebyggende tiltak i reindriften 2011. Vurderingene 
som ligger til grunn for den nye modellen er blant annet reintallet og antall 
siida-andeler i hvert distrikt. I denne vurderingen er det også lagt vekt på 
tapsbildet og de topografiske forhold i hvert enkelt reinbeitedistrikt. 
Tallmaterialet som er brukt i de ovenstående vurderingene er blant annet hentet 
fra ressursregnskapet for reindrift. 

 
Det er fylkesmannens mening at reindriftsutøverne selv er de som best vet 
hvilke tiltak som gjør mest nytte, samt på hvilket tidspunkt ekstra tiltak bør 
settes inn. Fylkesmannen ser også at samarbeid og fellestiltak innad i distriktet 
står sentralt med tanke på godt forebyggende arbeid. I 2011 vil derfor tilskudd 
til forebyggende tiltak bli tildelt hvert enkelt reinbeitedistrikt. Det vil videre 
være opp til distriktet hvordan tilskuddet benyttes, samt hvordan det skal 
fordeles innad i distriktet.  
 
Som et viktig ledd i denne nye modellen, ønsker Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag å ta initiativ til et møte med hvert enkelt reinbeitedistrikt høsten 
2011. For fylkesmannen vil dette møte stå svært sentralt i evalueringsprosessen 
av den nye modellen, både med tanke på å få innsikt i hvilke forebyggende 
tiltak reinbeitedistriktene har gjort, samt hvordan reinbeitedistriktene selv 
vurderer effekten av disse. Det vil også under dette møte settes av tid til å 
diskutere andre relevante tema i forhold til reindriften og rovvilt, deriblant 
kvote for kvotejakt på gaupe 2012. Det foreslås derfor at disse møtene i den 
grad det er mulig, legges til oktober 2011. 

 
Før tilskuddet utbetales vil Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ha en skriftlig 
bekreftelse fra reinbeitedistriktet på at forebyggende tiltak er/vil bli 
gjennomført, samt en oversikt over hvilke tiltak tilskuddet skal brukes på. 
 
Sten Jønsson var skeptisk til at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag innførte en ny 
modell uten at dette var annonsert før søknadsfristen. Han var også kritisk til at 
rovviltnemnda ikke var tatt med på råd før fylkesmannen bestemte seg for å 
prøve ut modellen og tvilte på om modellen lå innenfor retningslinjene for 
tildeling av forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler. Resten av 
nemnda stilte seg bak kritikken av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på at 
fylkesmannen ikke rådspurte nemnda før modellen ble tatt i bruk.  
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Jønsson fremmet følgende forslag til vedtak: 

• Regionale rovviltnemnden konstaterer at Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag ønsker å prøve ut et tilskudd basert på blant annet reintallet 

og antall siida-andeler i hvert distrikt. 

• Nemnden forutsetter at dette tilskuddet vil bli dekket av Fylkesmannen 
selv. 

• Nemnden ber derfor Fylkesmannen vurdere de innkomne søknader om 
tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til 

gjeldende regelverk. 

Forslaget ble nedstemt med 1 (en) stemme for og 3 (tre) mot. 
 
Med bakgrunn i diskusjonene i nemnda sluttet flertallet på 3 (tre) 
representanter om følgende vedtak: 

• Rovviltnemnda i region 6 (seks) mener at ordningen ligger innenfor 
rammen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag skal forholde seg til. 

• Rovviltnemnda er positiv til at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag prøver 
ut ny modell for fordeling av forebyggende og konfliktdempende 

tiltaksmidler i reindriften i 2011, men er kritisk til at Fylkesmannen i 

Nord-Trøndelag startet utprøving av ny modell uten at nemnda ble tatt 

med på råd. 

• Modellen må evalueres i løpet av høsten 2011 og eventuelt 

implementeres i forvaltningsplanen ved neste rullering i 2013. 

Forslaget ble vedtatt med 3 (tre) stemmer for og 1 (en) stemme mot. 
 

Sak 17/11: Post til nemnda 

• Avslag på søknad om felling av bjørn i Snåsa kommune – Nord-
Trøndelag – DN 10. mars 2011 

• Nytt ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 – DN 14. mars 
2011 

• Planleggingsrammer for rovviltnemndene i 2011 – DN 10. mars 2011 
• Utdyping av reindriftas syn på geografisk arealdifferensiering – 

Nord-Trøndelag Reinsamelag 13. april 2011 
• Snåsa kommune ber om revidering av rovviltforvaltningen – Snåsa 

kommune 31. mars 2011 
• Varsel om revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 3 – 

Rovviltnemnda i region 3 8. mars 2011 
 
Sak 18/11: Eventuelt  

1. Sara Kveli har permisjon ut fylkestingperioden. Rovviltnemnda 
må velge fungerende nestleder. 
Gunnar Alstad velges som fungerende nestleder ut perioden (høsten 
2011). Ny representant som fungerer for Sara Kveli ut perioden vil 
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bli valgt under fylkestinget for Nord-Trøndelag fylkeskommune i uke 
18. 

2. Kristian Wibe orienterte om gruppen som arbeider med 
omstillingsmidler. 
Mandatet for arbeidsgruppen har vært å gi en kortfattet oversikt over 
omstillingstilskudd grunnet rovvilt i perioden 1990-2010, samt 
utarbeide forslag til retningslinjer/standarder for tilskuddsnivå ved 
omstilling grunnet rovvilt innen 1. april 2011. Arbeidsgruppens 
forslag til retningslinjer: 

• Omstillingsmidlene bør komme fra rovviltmidler. 
• Søknadene stiles til DN via kommunen og fylkesmannen. 
• Det bør ikke være et vilkår at midlene brukes til etablering av 

ny næringsvirksomhet 
• Brukes i områder med vedvarende store rovviltskader over tid 

uavhengig av yngleområde og rovviltart. 
• Gjennomsnittlig antall vinterfôra sau de siste 5 årene legges til 

grunn. 
• Søker bør være 67 år eller yngre i søknadsåret. 

3. Neste møte 
Neste møte blir den 30. mai 2011 på Statens hus i Trondheim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 


