
 

 

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 
Miljøvernavdelingen 

 
  

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: 18. november 2011 (10:00 – 15:30) 
Sted:  Rica Hell Hotel i Stjørdal kommune 
 
Tilstede: Rovviltnemndas medlemmer: Toril Melheim Strand (leder), Gunnar Alstad, 

Sten Jønsson, Ida Marie Bransfjell, Camilla H. Skjelstad og Arne Braut. 
 Andre: Ivar Sveinung Hanem og Jostein Dragset (Mattilsynet), Tone Våg 

(Nord-Trøndelag Sau og Geit), Trond Hodne (Nord-Trøndelag Bondelag), Brit 
Eldrid Barstad og Kjell Vidar Seljevoll (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), 
Åshild Melkeraaen (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Alf Trygve Nielsen 
og Mattias Jåma (Nord-Trøndelag Reinsamelag), Kjell Kippe 
(Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag), Julie Vesterhus, Lina Nøstvold, 
Svein Karlsen, Kristian Wibe og Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag), Geir Rannem (Nord-Trøndelag fylkeskommune), Åsmund Ystad 
(Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk), Ola Nordhammer (Jeger), Arne Aasan og 
Erik Brenna (Naturvernforbundet), Susanne Hanssen og Marit Gystøl 
(Direktoratet for naturforvaltning). 

 
 
Saksliste: 
Sak 41/11: Godkjenning av innkallelse, saksliste og referat fra møte den 30. august 

2011 og telefonmøte den 20. september 2011. 

• Innkallelse godkjent uten merknader. 
• Saksliste godkjent med en endring og en tilføyelse: 

o Sak 44/11 flyttes frem til etter sak 42/11. 
o Torild orienterer om møte med DN i Lom den 13. oktober d.å. under eventuelt. 

• Referat fra møte den 30. august 2011 godkjent uten merknader. 
• Referat fra telefonmøte den 20. september godkjent uten merknader. 

 
 
Sak 42/11: Ekstraordinære uttak av jerv vinteren 2011/2012 – diskusjon med 

Direktoratet for naturforvaltning (DN). 
Rovdyrforliket legger til grunn at ekstraordinært uttak av jerv gjennomført av 
miljøforvaltningen skal så langt som mulig gjennomføres under lisensfellingsperioden (Jf 
rovdyrforlikets punkt 2.2.10 og 2.2.11).  
 
Susanne Hanssen (DN) fra orienterte om forsøkene med ekstraordinære uttak av bjørn høsten 
2011. For region seks ble det fattet vedtak om ekstraordinære uttak av bjørn i Holtålen uten at 
det lyktes å få tatt ut bjørn i dette område. 
 
DN og rovviltnemnda, samt fylkesmennene diskuterte ekstraordinære uttak av jerv i 
vintersesongen 2011/12. Nemnda ga følgende råd til DN: 
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• I områder uten mål om ynglende jerv, som f.eks. Trollheimen og områdene vest for E6 
i Nord-Trøndelag, bør Statens naturoppsyn (SNO) på et tidligst mulig tidspunkt få 
klarsignal for ekstraordinære uttak av jerv. 

• Det samme gjelder i Sørfjella (fjellområdene på grensen mellom Verdal og Meråker) 
og Brandheia (fjellområdet mellom Snåsa og Steinkjer rett sør for Snåsavatnet). 

• Vedtakene om ekstraordinære uttak av jerv må komme så tidlig som mulig slik at 
SNO får et langt tidsvindu for uttak av jerv. 

• Eventuelle hiuttak må diskuteres etter hvert som ynglingene blir dokumentert. 
Imidlertid forventer rovviltnemnda at dokumenterte ynglinger utenfor yngleområdet 
blir tatt ut som ekstraordinære uttak av SNO. 

 
 
Sak 43/11: Tildeling av jerv fra reservekvoten. 
I området med mål om yngling i Sør-Trøndelag er det felt to jerver og kvoten er fylt. 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ber i e-post datert 26. oktober 2011 om at nemnda tar opp til 
vurdering om det skal tildeles tilleggsdyr til området. I nemndas vedtak om kvote for 
lisensfelling av jerv 2011/12 er det satt en tilleggskvote på 7 dyr.  
 
Det er dokumenterte skader forvoldt av jerv i område med mål om yngling i Sør-Trøndelag 
også etter at nemnda fattet vedtak om kvote den 30. august 2011. Dette gjelder spesielt 
områdene i og rundt Forollhogna nasjonalpark. De to felte jervene innenfor området er felt 
sørøst i Røros kommune og berører ikke beiteområdene i Forollhogna. Med bakgrunn i 
tapssituasjonen i Forollhogna er sekretariatet innstilt på å tildele et tilleggsdyr til området. 
 
Rovviltnemndas vedtak: 
Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag tildeles et tilleggsdyr av reservekvoten for 

lisensfelling av jerv. 

 
 
Sak 44/11: Orientering om tapssituasjonen for beitesesongen 2011 v/fylkesmennene 
De tre fylkesmennene orienterte om tapssituasjonen for beitesesongen 2011 i hvert sitt fylke: 

• Møre og Romsdal 
o Søknadstall og tap forholdsvis stabilt. 12 % lammetap i snitt men 

enkeltbesetninger i Trollheimen med svært store lammetap (opp mot 50 %).  
o Ikke noen forskjell på tapsprosenten på rovdyrområder og ikke rovdyrområder. 

• Sør-Trøndelag 
o Nedgang i antall søknader og i omsøkte dyr 
o Tapsprosenten noe ned, men stabilt i Oppdal. Høye tap på Fosen knyttet opp 

mot gaupe og kongeørn. 
• Nord-Trøndelag 

o Liten nedgang i tapsprosenten. Tapene mer konsentrert om enkelte områder 
som f.eks. Sørfjella, Brandheia/Roktdalen. 

o Skader forvoldt av bjørn hovedsakelig i yngleområde for bjørn og litt i 
buffersonen rundt yngleområdet. 

o Tap på Fosen skyldes hovedsakelig gaupe. 
o Tapene i Sørfjella og Brandheia skyldes hovedsakelig jerv. 
o Dokumentasjonsgraden på rein er bedre. Noen distrikt har veldig bra 

dokumentasjon. Mer tap av simler enn årene tidligere. 
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o Det ble erstattet ca 2700 dyr. 
 
 
Sak 45/11: Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe 2012. 
I forbindelse med arbeidet med sekretariatets innstilling ble et forslag til innstilling sendt 
fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har 
kommet med innspill som i sin helhet ble tatt inn i sekretariatets innstilling. Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal kom ikke med innspill. Sekretariatet anså derfor innstillingen til å være 
omforent med de andre to fylkesmennene. 
 
Det vises til tidligere utsendt vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2012 i brev datert 24. 
november 2011.  
 
Rovviltnemndas vedtak: 
Kvotejaktsområdene følger forvaltningsplanen godkjent av rovviltnemnda den 30. mai 2011. 

  

1. En kvote på 50 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2012, hvor det maksimalt 

kan felles 8 voksne hunngauper.  

•••• Hunndyrkvoten er ikke gjeldene i kvotejaktsområdene 3, 10, 11 og 15. I disse 
kvotejaktsområdene er det ingen begrensning i antall felte voksne hunndyr.  

 
Denne kvoten er fordelt som nedenfor til 15 avgrensete kvotejaktsområder: 

 
Kvotejaktsområde 1: 1 gauper 

De deler av Møre og Romsdal der det i den geografiske differensieringen for gaupe i 

forvaltningsplanen er mål om yngling 

 
Kvotejaktsområde 2: 1 gauper 

 Agdenes, Snillfjord, Hemne, Orkdal, Meldal og Skaun kommuner 

 
Kvotejaktsområde 3: 2 gauper 

 Oppdal og Rennebu kommuner 

 
Kvotejaktsområde 4: 2 gauper 

 Røros og Tydal kommuner 

 
Kvotejaktsområde 5: 1 gaupe 

Melhus, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner 

 
Kvotejaktsområde 6: 1 gaupe 

Selbu, Malvik og Klæbu kommuner 

 
Kvotejaktsområde 7: 1 gauper 

 Meråker og Stjørdal kommuner 

 
Kvotejaktsområde 8: 1 gaupe 

 Frosta og Levanger kommuner 
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Kvotejaktsområde 9: 5 gauper 
 Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommuner 

 
Kvotejaktsområde 10: 11 gauper 

Snåsa (øst for E6), deler av Røyrvik, Lierne, Namsskogan og Grong kommuner sør for 

rett linje fra Portfjellet til Nessåpiggen og videre til Heimdalshaugen og videre rett 

vest ned til E6. 

 
Kvotejaktsområde 11: 5 gauper 

Deler av Røyrvik, Namsskogan (øst for E6), Lierne og Grong kommuner nord for rett 

linje fra Portfjellet til Nessåpiggen og videre til Heimdalshaugen og videre rett vest 

ned til E6. 

 
Kvotejaktsområde 12: 2 gauper 

Namsskogan kommune (vest for E6) og Høylandet kommune. 

 
Kvotejaktsområde 13: 2 gauper 

Fastlandsdelen av Leka kommune, Fosnes og Nærøy kommuner, samt de deler av 

Namsos kommune som ligger nord for Rv 17. 

 
Kvotejaktsområde 14: 2 gauper 

Overhalla kommune, Grong og Snåsa kommune (vest for E6), samt de deler av 

Namsos kommune som ligger sør for Rv 17 og øst for fjorden Løgnin. 

 
Kvotejaktsområde 15: 13 gauper 

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune 
som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin. 

 

2. Det åpnes for kvotefri jakt i Møre og Romsdal, bortsett fra i kommunene Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal, gamle Aure og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva 

Driva. 

 
3. Rovviltnemnda kan vurdere å tildele hele eller deler av en reservekvote på inntil 10 dyr. 

Det skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke 

tilsier det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein. Dersom det 

finnes grunnlag for å benytte reservekvoten eller deler av reservekvoten på 10 dyr kan 

inntil 4 dyr av denne være hunngauper 1 år og eldre. Rovviltnemnda kan tildele reservedyr 

til andre geografiske områder av region 6 enn de som er tildelt startkvoter, men kun 

dersom oppdaterte bestandsvurderinger tilsier at dette er forsvarlig i forhold til mål om 

geografisk differensiering.  

 

4. Tildelte gauper kan ikke flyttes fra et kvotejaktsområde til et annet. Det skal gjøres 

unntak fra dette punktet i tilfelle overskyting i en region og dersom reservekvote ikke 

foreligger.  
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Sak 46/11: Tamrein og rovdyr i Midt-Norge – presentasjon fra NINA v/John Odden 
om forskningsprosjektet.  

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått ansvaret for et forskningsprosjektet som 
skal øke kunnskapen om tamrein og rovvilt i Midt-Norge. NINA v/John Linell presenterte 
prosjektet. se www.nina.no for mer informasjon om prosjektet. 
 
Sak 47/11: Post til nemnda 

•••• Sekretariatets forslag til vedtak for lisensfelling av ulv i region 3 2011 – 
FMOP 170811 

•••• Kommentarer til forvaltningsplan – Nord-Trøndelag Reinsamelag 230811 
•••• Videre oppfølging av rovdyrforliket - MD 250811 
•••• Rovviltnemndas vedtak for lisensfelling av ulv 2011 – Rovviltnemnda region 3 

290811 
•••• Rovviltnemndas vedtak for lisensfelling av ulv 2011 – FMOP 300811 
•••• Endringer i rovviltforskriften vedrørende godtgjøring – MD 150911 
•••• Oppnevning av medlemmer i nemnda – MD 290911 
•••• Avgjørelse av klager på kvoter for lisensfelling av bjørn – MD 171011 
•••• Uttalelse fra Norsk Sau og Geit 201011 
•••• Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region seks (Holtålen) – 

DN 271011 
•••• Valg av nye medlemmer i nemnda – Nord-Trøndelag fylkeskommune 311011 
•••• Klage på jervkvoten – DNs tilrådning 041111 
•••• Mattilsynet – svar på rovviltnemndas henvendelse 141111 

 
 
Sak 48/11: Eventuelt 

1. Initiering av forskningsprosjekt på hvordan vokterhunder 
påvirker adferden til jerv - Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Åshild Melkeraaen fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal orienterte om prosjektet. Nemnda 
er positiv til at prosjektet videreføres. 

2. Torild orienterte om møte med DN i Lom den 13. oktober 2011 
vedrørende ekstraordinære uttak av bjørn 

Fra nemndas side ble det pekt på områdene nord i Verdal og øst i Steinkjer, samt Harran vest 
for E6 som potensielle områder for ekstraordinære uttak av bjørn. 

3. Diskusjon om rovdyrforliket 
Rovviltnemnda vedtok følgende: 

• Nemnda sender en uttalelse til Miljøverndepartementet om at region seks må få ta del 
i reduksjonen av antall bjørneynglinger som en følge av rovdyrforliket. 

• Nemnda ber om et møte med politisk ledelse i MD for å diskutere en reduksjon av 
antall bjørneynglinger. 

4. Evaluering av forvaltningsplanen 
Nemnda ser behovet for en bred evaluering av både forrige forvaltningsplan og gjeldende plan 
og vedtok følgende: 

• Nemnda gjennomfører en bred evaluering av gjeldende forvaltningsplan med et 
tilbakeblikk på forrige. Evalueringen gjennomføres i løpet av 2012 
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• Det gjennomføres samarbeidsmøter med de mest involverte organisasjonene. 
Dialogmøte med organisasjonene blir også en arena for evalueringen av 

forvaltningsplanen. 

• Evalueringen danner grunnlaget for rulleringen av forvaltningsplanen som skal være 
ferdig våren 2013. 

5. Observatør runde: 
1. Naturvernforbundet v/Erik Brenna savnet en faglig begrunnelse for å øke gaupekvoten 

fra sekretariatets innstilling. Streifindivid utenfor yngleområdet må aksepteres. 
2. Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk v/Åsmund Ystad ønsket en diskusjon rundt 

rovviltforlikets punkt om at det ikke skal være rovdyr som potensielt kan være til fare 
i kalvingsområdene for tamrein. 

3. Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Geir Rannem ønsket en kopi av nemndas uttalelse 
om reduksjonen av antall bjørneynglinger. 

4. Nord-Trøndelag Reinsamelag v/Mattias Jåma og Alf Trygve Nielsen ønsket et klart 
svar på brevet som er sendt nemnda. Det bør bli tatt ut jerv også i jervens 
yngleområde. 

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


