
 

 

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

 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  
Rovviltnemnda i region 6 Arne Braut Inge Hafstad 
c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 917 32 770 74 16 80 66 
Postboks 2600 arne.braut@stfk.no  iha@fmnt.no  
7734 STEINKJER 

 

 
Referat fra møte i Rovviltnemnda for region seks 
 
 
 
Tidspunkt: Onsdag 21. november til torsdag 22. november 2012 (12:00 – 12:00) 
Sted:  Kavli Moen Gård i Eresfjord, Nesset kommune 
 
Til stede: Rovviltnemnda: Arne Braut, Toril Melheim Strand, Bjørn Engen, Siw 

Bleikvassli, Sten Jønsson, Maja-Britt Renander (for Ida Marie Bransfjell).  
 Forfall: Ida Marie Bransfjell  
 Andre: Inge Hafstad, Lina Nøstvold & Kristian Wibe (Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag), Brit Eldri Barstad (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Kjell Kippe 
(Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag), Alf Trygve Nielsen & Mattias 
Jåma (GDBT/Nord-Trøndelag Reinsamelag), Lars Olav Lund (Statens 
naturoppsyn). På kvelden den 21. november 2012: John Odden & Torkild 
Tverrå (NINA), Dag Ringstad (Statens naturoppsyn) 

 
Saksliste 
Sak 58/12: Godkjenning av innkallelse, saksliste og referat fra møte den 5. oktober 

2012 og telefonmøte den 6. november 2012. 

• Innkallelse godkjent uten merknader. 

• Saksliste godkjent med en tilføyelse under sak 64/12 Eventuelt: 
o Ny forskrift om omstilling (Kristian Wibe orienterer). 

• Referat fra møte den 5. oktober 2012 godkjent uten merknader. 

• Referat fra telefonmøte 6. november 2012 godkjent uten merknader. 
 
 
Sak 59/12: Høring på endringer i naturmangfoldloven og viltloven 
 
Rovviltnemndas uttalelse (enstemmig): 
Det vises til Miljøverndepartementet (MD) sitt høringsbrev datert 26. september 2012 
vedrørende endringer i naturmangfoldloven og viltloven mv. Det foreslås å ta inn et forbud 
mot jaging av viltlevende dyr i naturmangfoldlovens § 15. For viltloven foreslås det endringer 
i §§ 20 og 21. Endringene gjelder tiltak for utøvelse av jakt på en sikker og human måte, og 
omhandler bl.a. bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt, ved avliving av fanget 
vilt og ved åtejakt, samt bruk av motorbåt ved ettersøk av påskutt sjøfugl. Det foreslås også 
enkelte lovendringer som har til formål å klargjøre rettstilstanden. 
 
Rovviltnemnda vil kun uttale seg om de punktene som berører nemndas myndighetsområde.  
 
Bruk av kunstig lys ved avliving av vilt som er fanget levende: 
Dagens viltlov § 20 tredje ledd slår fast at bruk av kunstig lys i jaktøyemed som hovedregel er 
forbudt. Begrepet «jaktøyemed» omfatter også avliving av vilt fanget i fangstredskap for 
levende fangst. Dette gjelder bl.a. bruk av bås for fangst av gaupe og jerv. Rovviltnemnda i 
region 6 støtter departementets forslag om endringer av viltlovens § 20 tredje og fjerde ledd 
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slik at det åpnes opp for bruk av kunstig lys for avliving av vilt som er fanget levende i felle. 
Dette medfører følgende endringer: 
«Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i 
jaktøyemed, med følgende unntak: 

• […] 
• […] 
• Avliving av vilt som er fanget levende i felle 

 
Departementet kan gi nærmere forskrifter om bruk av kunstig lys […] og under avliving av 
vilt som er fanget levende i felle […].» 
 
Bruk av kunstig lys under åtejakt på rev: 
Etter viltlovens § 20 tredje ledd er bruk av kunstig lys tillatt under åtejakt på rev når lyskilden 
er fast anbrakt på husvegg. Nemnda er enig med departementet om at denne bestemmelsen 
kan virke unødig begrensende med hensyn til den mest effektive plasseringen av åte og støtter 
forslaget om å endre teksten til: 
«Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i 
jaktøyemed, med følgende unntak: 

• Åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert 
• […]» 

 
Bruk av kunstig lys under åtejakt på andre viltarter: 
Etter viltlovens § 20 tredje ledd er buk av kunstig lys tillatt kun under åtejakt på rødrev. 
Andre viltarter er ikke omfattet av bestemmelsen. Rovviltnemnda er positiv til at kunstig lys 
ved åtejakt kan være et aktuelt virkemiddel ikke bare når det gjelder rødrev, men også for 
enkelte andre viltarter. Forslaget nevner viltarter som ikke forekommer naturlig på stedet, som 
f.eks. villmink og mårhund. Nemnda er positiv til dette, men mener at det også bør åpnes for 
bruk av kunstig lys ved åtejakt av andre arter som bl.a. jerv. Nemnda støtter derfor 
departementets forslag til endringer som medfører at viltloven § 20 fjerde ledd endres til: 
 
«Departementet kan gi nærmere forskrifter om bruk av kunstig lys under åtejakt på andre 
arter enn rødrev […]». 
 
Rovviltnemnda i region 6 har ingen kommentarer til de andre endringene som er foreslått. 
 
 
Sak 60/12: Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 

og konfliktdempende tiltak 
 
Rovviltnemndas uttalelse (enstemmig): 
Det vises til Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt høringsbrev datert 19. oktober d.å., 
angående forslag til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 
konfliktdempende tiltak. Forskriften skal tre i kraft fra 1. januar 2013, og det vil da foreligge 
kommentarer til forskriften. Direktoratet ber derfor høringsinstansene om å gi innspill på 
momenter som bør inn i kommentarene.  
 
Rovviltnemnda for region 6 presiserer at denne uttalelsen er basert på de erfaringene som er 
gjort med forebyggende og konfliktdempende tiltak i region 6.  
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Kapittel 1. Generelle bestemmelser 
For § 1, § 2 og § 3 har rovviltnemnda ingen kommentarer. 
 
For § 4 Innlevering av søknad har rovviltnemnda følgende kommentarer:  
I forslag til forskrift er det det foreslått å endre søknadsfristen fra 15. januar til 15. februar det 
enkelte år. I region 6 er 15. januar en godt innarbeidet frist, og nemnda ønsker derfor å 
opprettholde dette som dato for søknadsfrist. For fylker med stor søknadsmasse kan tiden 
mellom søknadsfrist og fremlegging for rovviltnemndene med en slik endring bli 
uforholdsmessig kort. Rovviltnemnda mener det bør åpnes for at hver enkelt Fylkesmann kan 
utsette søknadsfristen i sitt fylke dersom dette er hensiktsmessig, og foreslår følgende 
formulering: 
 
“Søknadsfristen er 15. januar. Fylkesmannen kan dispensere fra denne fristen i sitt fylke 
dersom dette anses hensiktsmessig.” 
 
§ 4 omtaler også ordningen med akutte tiltak. I region 6 foregår prosessen i all hovedsak 
muntlig ved direkte kontakt (pr. telefon) mellom søker og Fylkesmannen. Det har ikke blitt 
stilt krav fra fylkesmennenes side om at slike «akutte» søknader skal leveres via elektronisk 
søknadssenter. Dersom dette er tilfellet bør det komme tydelig frem i forskriften. 
Rovviltnemnda foreslår følgende endring: 
 
“Alle søknader skal leveres i Direktoratet for naturforvaltning sitt elektroniske søknadssenter. 
Dette gjelder også søknader om tilskudd til akutte tiltak, men disse kan etterregistreres.” 
 
Videre bør det i kommentarene til forskriften beskrives kriterier som må/bør ligge til grunn 
for at slike akuttmidler skal tildeles, evt. at flere av kriteriene er oppfylt. Slike kriterier kan 
være: 

• Det må foreligge et visst skadeomfang på beitedyr/tamrein ved tidspunkt for søknad. 

• Skadene må kunne dokumenteres å være forvoldt av fredet rovvilt. 

• Skadesituasjonen må være akutt og pågående.  

• Potensialet for fremtidig og vedvarende skade må være tilstede.  
 
I region 6 brukes midler satt av til akutte tiltak i all hovedsak på ekstraordinært tilsyn og tidlig 
nedsanking av sau fra utmarksbeite. Kommentarene til forskriften kan si noe om hvilke 
tiltakstyper som egner seg best som akutte tiltak, samt gi en beskrivelse av hvordan disse 
tiltakene mest effektivt bør gjennomføres. Eksempelvis: 
 
«Ved tidlig nedsanking skal alle dyrene sankes ned fra utmarksbeite så raskt som mulig, enten 
til inngjerdet hjemmebeite eller holdes innenfor rovdyravvisende beredskapsareal. Tilskuddet 
blir først utbetalt etter at rapport med sankeliste (oversikt over antall dyr sanket ned per dato) 
er oversendt Fylkesmannen.  
 
Dersom det settes inn ekstraordinært tilsyn i et beiteområde på grunn av akutt, pågående 
skade, skal dette tilsynet gjennomføres kveld, natt og morgen. Tilsynet skal loggføres, og 
utbetaling skjer etter at tilsynslogg med rapport er levert Fylkesmannen». 
 
Kapittel 2. Tiltakstyper 
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I § 5 fokuseres det på tiltak som har direkte tapsreduserende effekt, og bokstav a omhandler 
tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har følgende 
kommentarer til § 5 bokstav a:  
 

• Fremskutt sanking av sau 
Det bør stilles krav til at tiltaket gjennomføres i henhold til egen forskrift med nasjonal sats og 
vilkår (Jf. § 10). Fremskutt sanking bør skje minimum 10 dager før normal sankedato og det 
bør ikke gis tilskudd til de dyrene som blir sanket inn mindre enn ti dager før normal 
sankedato. Dette vil motivere søker til å sanke flest mulig dyr 10 dager før normal sankedato. 
 

• Forsinket slipp på beite 
Innledningsvis må det nevnes at rovviltnemnda er usikker på den tapsforebyggende effekten 
ved dette tiltaket. Nemnda mener at dersom forsinket slipp skal være et av tiltakene i 
forskriften, bør det utarbeides en egen standard også for dette tiltaket. Alternativt er å gi 
tydelige retningslinjer i kommentarene til forskriften. Her bør det stilles krav til blant annet 
slippdato og et minimum antall dager forsinket slipp. Fastsetting av sats pr. dyr/dag må skje, 
og rovviltnemnda foreslår å sette denne noe lavere enn for tidlig nedsanking. Dette på grunn 
av at lammene på våren spiser lite gress før de sendes på utmarksbeite, kontra når de sankes 
ned tidlig om høsten.  
 
Rovviltnemnda har ingen merknader til resterende kulepunkter i § 5 bokstav a.  
 
Rovviltnemnda ønsker å påpeke at de vil fortsatt bruke midler på radiobjeller for å avdekke 
tapsforhold og lette tilsynet, noe som indirekte vil virke tapsreduserende. Eventuelle 
rovdyrangrep kan også avdekkes tidligere ved bruk av radiobjeller, noe som muliggjør 
igangsettelse av forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt. Nemnda har ingen andre 
kommentarer til § 5 bokstav b og c, eller til §§ 6 og 7. 
 
Kapittel 3: Saksbehandling 
Rovviltnemnda har ingen merknader til § 8.  
 
I § 9 omtales aksept av tilsagn. Fylkesmennene har erfart at tidsfristen for aksept av tilsagn i 
liten grad overholdes, noe som gjør det krevende å omprioritere midler på slutten av året. 
Forslaget om at tilsagn med vilkår må aksepteres via elektronisk søknadssenter innen en gitt 
dato anser derfor rovviltnemnda som en god løsning. 
 
§ 10 Nasjonale satser og vilkår 
Det er i høringsforslaget foreslått å fastsette ved egen forskrift nasjonale satser og vilkår for 
omstilling og fremskutt sanking av sau. Rovviltnemnda stiller seg bak dette forslaget, og vil 
samtidig gjenta behovet for en liknende forskrift for forsinket slipp på utmarksbeite (jf. 
uttalelse til § 5 bokstav a).  
 
Forskrift om fremskutt sanking må fastsette en nasjonal ordinær sankedato. De senere år har 
satsen for fremskutt sanking ligget på kr 5,- pr. dyr/dag i region 6. Dette er tilsvarende sats 
som Mattilsynet benytter når de pålegger dyreeier å sanke ned dyrene sine. Det bør være 
samsvar mellom Mattilsynets satser og satsene for fremskutt sanking (og forsinket slipp). 
 
Rovviltnemnda har ingen merknader til §§ 11 – 14. 
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Når det gjelder § 15 om klageadgang ser nemnda at det kan være formålstjenlig å begrense 
klageretten som foreslått. Imidlertid står det i forvaltningslovens § 28, femte ledd, at «forskrift 
som begrenser klageretten eller som ellers vesentlig endrer reglene til skade for 
partsinteresser, kan bare gis når tungtveiende grunner taler for det». Nemnda ber om at det 
foretas en juridisk utredning på om det er tungtveiende grunner for å begrense klageretten i 
den foreslåtte forskriften. 
 
Rovviltnemnda har ingen merknader til §§ 16 og 17. 
 
 
Sak 61/12: Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe 2013 
I Forskrift om forvaltning av rovvilt (fastsatt ved kgl.res. 18. mars 2005 med hjemmel i lov 
29. mai 1981 nr. 38 om viltet) gis en rovviltnemnd mulighet til å fatte vedtak om kvote for 
jakt på gaupe i medhold av viltloven § 9, jf. naturmangfoldlovens høstningsprinsipp i § 16, 
dersom bestanden ligger over det fastsatte nasjonale målet for gaupe i regionen, noe den gjør 
for region 6.  
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Kvotejaktsområdene følger forvaltningsplanen godkjent av rovviltnemnda den 30. mai 2011 
med unntak av at kvotejaktsområdene 1 og 2, 5 og 6, 7 og 8, samt 10 og 11 slås sammen.  
 
1. En kvote på 38 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2013, hvor det maksimalt 

kan felles 5 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.  

•••• I Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal (kvotejaktsområdene 1- 2 og 4 – 6) er 
det ikke tillatt å jakte på familiegrupper (2 eller flere dyr i lag). Gjelder ikke i 
kvotejaktsområde 3 (Oppdal og Rennebu). 

 
 
Denne kvoten er fordelt som nedenfor til 15 avgrensete kvotejaktsområder: 

 
Kvotejaktsområde 1 og 2: 1 gauper 

De deler av Møre og Romsdal der det i den geografiske differensieringen for gaupe i 
forvaltningsplanen er mål om yngling, samt kommunene Agdenes, Snillfjord, Hemne, 
Orkdal, Meldal og Skaun 

 
Kvotejaktsområde 3: 2 gauper 

 Oppdal og Rennebu kommuner 
 
Kvotejaktsområde 4: 1 gauper 

 Røros og Tydal kommuner 
 
Kvotejaktsområde 5 og 6: 1 gaupe 

Melhus, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner, samt kommunene Selbu, Malvik og 
Klæbu 
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Kvotejaktsområde 7 og 8: 1 gauper 

 Meråker, Stjørdal, Frosta og Levanger kommuner 
 
Kvotejaktsområde 9: 3 gauper 

 Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommuner 
 
Kvotejaktsområde 10 og 11: 13 gauper 

Snåsa (øst for E6), hele Røyrvik og Lierne, samt Namsskogan og Grong kommuner 
øst for 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: 10 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 8 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 8 dyr kan inntil 3 dyr 
av denne være hunngauper 1 år og eldre.  

 
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.  

 
 
Sak 62/12: Revidering av forvaltningsplan – gjennomgang av høringsutkast 
Rovviltnemnda foretok en full gjennomgang av utkastet til forvaltningsplan og pekte på 
hvilke endringer nemnda ønsket. Sekretariatet tok endringsforslagene til etterretning og vil 
sende et revidert utkast til nemndas medlemmer før jul. Nemnda tar et arbeidsmøte fredag den 
4. januar 2013 før utkastet til revidert forvaltningsplan sendes på offentlig høring (møte ble 
flyttet til mandag 7. januar 2013). 
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Sak 63/12: Post til nemnda  
Sekretariatet gikk igjennom postlisten. Det var ingen merknader til postlisten. 
 
 
Sak 64/12: Eventuelt 

• Kristian Wibe orienterte om arbeidet med ny forskrift om bruken av omstillingsmidler. 
 
 
 
 
 
Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 


