
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 
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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: 9. og 10. mars 2011  
Sted:  Hotell Aleksandria i Molde kommune 
 
Tilstede: Rovviltnemndas medlemmer: Toril Melheim Strand (leder), Gunnar Alstad, 

Arne Braut, Algot Jåma (vara for Sten Jønsson), Maja Britt Renander (vara for 
Ida Marie Bransfjell). Sara Kveli meldte forfall 

 Andre begge dagene: Johannes Sandstad (Nord-Trøndelag fylkeskommune), 
Brit Eldrid Barstad og Kjell Vidar Seljevoll (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), 
Lina Nøstvold, Kristian Wibe og Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag), Aleksander Connor og Åshild Melkeraaen (Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal), Mattias Jåma og Alf Trygve Nielsen (Nord-Trøndelag 
reinsamelag), Øystein Folden (Naturvernforbundet i Møre og Romsdal). 

 Andre kun den 9. mars 2011: Solfrid Holm (Møre og Romsdal Sau og Geit), 
Maja Dineh Sørheim (Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag), Inge Martin 
Karlsvik og Gunnar Kr. Wentzel (Møre og Romsdal Bondelag), Jon Gisle 
Vikan (Sør-Trøndelag Bondelag), Ola Arne Aune (Folkeaksjonen ny 
rovviltpolitikk), Ole Furu og Roger Hustad (NJFF avd. Møre og Romsdal), 
Malin Sørløkk (Praksiselev hos Statens naturoppsyn), Lars Olav Lund (Statens 
naturoppsyn), Arne Kvernmo (Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag), 
Arvid Wold (Nord-Trøndelag Sau og Geit). 

 
Dag en (9. mars 2011) var satt av til dialogmøte med organisasjonene der de kunne fremføre 
sine høringsuttalelser muntlig for nemnda. Følgende organisasjoner møtte: 
Statens naturoppsyn, Sør-Trøndelag Bondelag, Nord-Trøndelag Reinsamelag, 
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Møre og 
Romsdal Bondelag, Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, Møre og Romsdal Sau og Geit, Nord-
Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag, Nord-Trøndelag Sau og Geit, Nord-Trøndelag 
fylkeskommune, NJFF avd. Møre og Romsdal. 
 
Saksliste: 
Sak 07/11: Godkjenning av innkallelse, saksliste og referat fra møte 24. – 25. 

november 2010, telefonmøter 17. desember 2010, 10. januar 2011 og 15. 
februar 2011. 

• Innkallelsen ble godkjent uten merknader 
• Det kom en tilføyelse under eventuelt; Skal det avsettes tid for 

kommentarer fra tilhørerne? Sakslisten ble godkjent med denne 
tilføyelsen. 

• Referat fra møte 24. – 25. november 2010 ble godkjent uten merknader. 
• Referat fra telefonmøte 17. desember 2010 ble godkjent uten 

merknader. 
• Referat fra telefonmøte 10. januar 2011 ble godkjent uten merknader. 
• Referat fra telefonmøte 15. februar 2011 ble godkjent med en merknad: 

o Det står 15. januar 2011 i referatet. Dette må endres til 15. 
februar 2011. 



Side 2 av 4 

 

 
Sak 08/11: Tildeling av dyr fra reservekvoten for kvotejakt på gaupe i 2011.  
 Det har kommet inn søknader om tildeling av dyr fra reservekvoten for 

kvotejakt på gaupe i 2011 fra Holtålen kommune, Høylandet kommune, 
Melhus kommune, Paal Larsen, Stjørdal kommune, Horg Saualslag, Hovin 
beitelag og Surnadal kommune.  
 
Rovdata laget en foreløpig analyse pr. 7. mars 2011 som viste at det er 
dokumentert 18 forskjellige familiegrupper i region seks. 13 av disse er i Nord-
Trøndelag, fire i Sør-Trøndelag og en i Møre og Romsdal. 
 
Rovviltnemnda legger betydelig vekt på at bestanden i Nord-Trøndelag er 
langt over bestandsmålet og at tapet av rein forvoldt av gaupe i det samme 
området er uakseptabelt høyt ved tildelingen fra reservekvoten. 

 
Vedtak 
Følgende kvotejaktsområder har fått tildelt dyr fra reservekvoten for kvotejakt 

på gaupe i region seks i 2011: 

• Kvotejaktsområde 10 (Verdal, Steinkjer og Inderøy øst for E6) 2 
(to) dyr 

• Kvotejaktsområde 13 (Namsskogan vest for E6 og Høylandet) 2 
(to) dyr 

• Kvotejaktsområde 16 (Fosenhalvøya)    2 
(to) dyr 

• 4 (fire) voksne hunndyr overføres fra reservekvoten til potten for 
voksne hunndyr som kan felles i region seks. 

 
Det ble også vedtatt en tilleggskvote for Indre Namdal basert på de nye 
opplysningene som Rovdata fremla i sin foreløpige analyse over antall 
familiegrupper pr. 7. mars 2011.  
 
Vedtak 
Det tildeles en tilleggskvote på 5 (fem) dyr til følgende kvotejaktsområder for 

kvotejakt på gaupe i region seks i 2011: 

• Kvotejaktsområde 11   3 (tre) dyr 
 Snåsa (øst for E6), deler av Røyrvik, Lierne, Namsskogan og Grong 

kommuner sør for rett linje fra Portfjellet via Skorovassklumpen og til 

Heimdalshaugen og videre rett vestover til E6. 

• Kvotejaktsområde 12  2 (to) dyr 
 Deler av Røyrvik, Namsskogan (øst for E6), Lierne og Grong 

kommuner nord for rett linje fra Portfjellet via Skorovassklumpen og til 

Heimdalshaugen og videre rett vest ned til E6). 

• Reservekvoten for kvotejakt på gaupe i region seks økes med to dyr til 

16 dyr. 

 

Fylkesmennene delegeres myndigheten til å tildele de to siste dyrene i 

reservekvoten. 
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Det vises også til brev datert 11. mars 2011 der det blir orientert om 
rovviltnemndas vedtak. 
 

Sak 09/11: Fordeling av forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler innenfor 
region seks i 2011.  

 Pr dags dato har det ikke kommet tildelingsbrev fra Direktoratet for 
naturforvaltning på hvor mye region seks har til rådighet for 2011, men 
signalene fra Direktoratet for naturforvaltning er at region seks får 14 millioner 
kroner. Sekretariatets innstilling og nemndas vedtak er basert på at region seks 
får 14 millioner kroner som signalisert. 
 
Fylkesmennene i de tre fylkene orienterte om de innkomne søknadene før de la 
frem et omforent forslag om fordeling mellom fylkene som følger: 

• Møre og Romsdal kr. 1.800.000,-  
• Sør-Trøndelag  kr. 2.300.000,- 
• Nord-Trøndelag kr. 9.900.000,- 

Av Nord-Trøndelag sin andel på kr. 9.900.000,- skal kr. 300.000,- settes av til 
drift av nemnda.  
 
Rovviltnemndas vedtak: 

• Møre og Romsdal kr. 1.800.000,-  

• Sør-Trøndelag  kr. 2.300.000,- 

• Nord-Trøndelag kr. 9.900.000,- 

Av Nord-Trøndelag sin andel på kr. 9.900.000,- skal kr. 300.000,- settes av til 

drift av nemnda.  

 
Sak 10/11: Revidering av forvaltningsplan for store rovdyr i region seks – 

gjennomgang av innkomne høringsuttalelser. 
 De fleste høringsuttalelsene hadde kommet rett før møte i nemnda, slik at 

nemndas representanter ikke har hatt tid til å sette seg inn i alle uttalelsene. Av 
den grunn ble det ikke satt av mye tid til denne saken under dette møte. 
Sekretariatet vil skrive ut alle høringsuttalelsene og sende de til nemndas 
representanter og vararepresentanter i forkant av neste møte.  
 
Av de høringsuttalelsene som ble presentert i dialogmøte med organisasjonene 
på møtets første dag var de fleste innspillene knyttet opp mot dagens nasjonale 
politikk og lovverk. Rovviltnemnda vil gå igjennom disse innspillene og legge 
frem et politisk dokument etter at prosessen med rulleringen av 
forvaltningsplanen er ferdig.  
 

Sak 11/11: Post til nemnda 

• Søknad om felling av bjørn på vårsnø – Raubeinsetra saubeitelag 25. 
november 2010 

• Søknad om uttak av jerv – Rovviltutvalget i Rauma kommune 12. 
januar 2011  

• Rapport om forebyggende og konfliktdempende tiltak mot 
rovviltskader 2010 – Fylkesmannen i Møre og Romsdal 19. januar 
2011  
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• Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region seks i 2011 - faglig 
innspill – DN 19. januar 2011  

• Foreløpig svar på søknad om felling av bjørn våren 2011 – DN 20. 
januar 2011  

• Søknad om uttak av jerv – Rauma kommune 28. januar 2011  
• Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region seks i 

2011 – MD 31. januar 2011 
• Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region seks – Midt-Norge – 

DN 8. februar 2011  
• Søknad om felling av bjørn på vårsnø – Snåsa kommune 8. februar 

2011 
• Innspill om rovdyr – NOAH for dyrs rettigheter 10. februar 2011  
• Oppfølging av rovviltnemndenes evaluering av arealdifferensiering – 

MD 11. februar 2011  
• Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 – DN 15. februar 2011  
• Ekstraordinært uttak av jerv i region seks – Midt-Norge – DN 21. 

februar 2011  
• Beslut om licensjakt efter lodjur i Jämtlands län 2011 – Länstyrelsen i 

Jämtlands län 22. februar 2011  
 
Sak 12/11: Eventuelt  

1. Skal det åpnes for kommentarer fra tilhørerne til nemndas møter? 
� Rovviltnemnda ønsker å åpne opp for kommentarer fra 

tilhørerne på slutten av møtene. 
2. Neste møte blir den 14. april 2011 på Rica Hell Hotell i Stjørdal 

kommune. Neste møte etter det blir den 30. mai 2011. 
 
 
 
 
 
Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 


