
 

 

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: 22. juni 2012 (09:00 – 10:00) 
Sted:  Telefonmøte 
 
Tilstede: Rovviltnemndas medlemmer: Arne Braut, Toril Melheim Strand, Gunnar 

Alstad (for Siw Bleikvassli), Sten Jønsson, Ida Marie Bransfjell, Bjørn Engen. 
 Andre: Jostein Dragset (Mattilsynet), Kjell Vidar Seljevoll (Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag), Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Tone Våg 
(Nord-Trøndelag Sau og Geit), Britt Buan og Pål Krister Vesterdal Langlid 
(Nord-Trøndelag Bondelag), Per Flatberg (Naturvernforbundet). 

 
 
Saksliste 
Sak 30/12: Godkjenning av innkallelse, saksliste og referat fra møte den 9. mai 2012 

• Innkallelse godkjent uten merknader. 

• Saksliste godkjent uten merknader. 

• Referat fra møte den 9. mai 2012 godkjent med en merknad: 
o Under sak 21/12 Rovviltnemndas arbeidsform må teksten endres fra: Foruten 

nemndas medlemmer og sekretariatet har representanter fra Fylkesmennene i 

Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, Reindriftsforvaltningen og Mattilsynet 

talerett. Til: Foruten nemndas medlemmer og sekretariatet har 
representanter fra Fylkesmennene, Reindriftsforvaltningen og Mattilsynet 
talerett.   

 
 
Sak 31/12: Høring på endringer i erstatningsordningene for husdyr og tamrein 
Miljøverndepartementet har i brev datert 10. mars sendt ut forslag til endringer i 
erstatningsordningene på husdyr og tamrein på offentlig høring. Høringsfrist er satt til 1. juli 
2012. Direktoratet for naturforvaltning v/Lars Bendik Austmo og Marit Gystøl orienterte om 
forslagene under nemndas møte i Selbu den 9. mai 2012.  
 
Rovviltnemndas vedtak: 
Sekretariatets forslag til uttalelse vedtas med følgende tilføyelser/endringer: 
Situasjonen i region 6 

• Enkelte år forekommer kommer det inn streifdyr av ulv som forvolder skade både på 
husdyr og tamrein. 

• Region 6 har ca 275 000 sau og lam på utmarksbeite (tall hentet fra organisert 
beitebruk). 

Krav til dokumentasjon av rovviltskade 

• Krav om dokumentasjon av rovviltskade er mye diskutert i begge erstatningsmodellene 
som utvalget forslår. Det er kjent at mye av konflikten rundt dagens erstatningssystem 

er knyttet til spørsmålet om forskjellsbehandling av foretak i nærliggende områder. 
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Spesielt i områder hvor tapsbildet anses å være omtrent det samme, men hvor 

dokumentasjonsgraden medfører at skjønnsrommet må tillegges vekt i ulik grad.  

Rovviltnemndas vurdering av de foreslåtte endringene 

• Det må fortsatt settes fokus på arbeidet med tapsreduserende tiltak. Rovviltnemnda 
mener det er viktig å ha fokus på god dyrevelferd og tapsreduserende tiltak selv om 

dokumentasjonskravet bortfaller. Et slikt fokus vil også bidra positivt til å gi 

erstatningssystemet legitimitet.  

• Avslutningsvis ønsker rovviltnemnda å påpeke at eventuelle endringer av 
erstatningsordningene for husdyr og tamrein må gi mest mulig forutsigbarhet for 

brukerne av utmarksbeite og at det legges opp til en evaluering av ny ordning etter 

noen år og at den eventuelt kan justeres hvis evalueringen påpeker behov for dette. 

 
Rovviltnemndas uttalelse ble sendt til Miljøverndepartementet i brev datert 29. juni 2012.  
 
 
Sak 32/12: Naturvernforbundets klage på kvote for betingede skadefellingstillatelser 
Naturvernforbundet klager i brev datert 3. juni 2012 på nemndas vedtak i sak 23/12: 
Fastsettelse av kvoter for betingede skadefellingstillatelser på jerv, gaupe og ulv for perioden 

1. juni 2012 – 15. februar 2013. Klagen er utsendt til rovviltnemnda i e-post datert 4. juni 
2012. Vedtaket er utsendt i brev datert 25. mai 2012 og i e-post samme dag. 
 
Klagen gjelder på denne delen av vedtaket: 
Med hjemmel i rovviltforskriftens§ 8 (Jf. § 7, førsteledd)fatter rovviltnemnda i region 6 

følgende kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe, jerv og ulv i region 6 for 

perioden1. juni 2012 til og med 15. februar 2013: 

• 4 betingede skadefellingstillatelser på gaupe 
Bestanden ligger overbestandsmålet per i dag(tre års gjennomsnittet). Terskelen for 

felling av skadegjørende gaupe bør være lav i områder uten mål om yngling av gaupe. 

• 5 betingede skadefellingstillatelser på jerv 
Bestanden ligger overbestandsmålet per i dag. Terskelen for skadefelling bør være lav 

i områder som har oppfylt bestandsmålet i henhold til forvaltningsplanen. I områder 

uten må lom yngling av jerv skal terskelen for å få skadefellingstillatelse være spesielt 

lav. 

 
Med klagen ønsker Naturvernforbundet å oppnå følgende endring av vedtaket: 

• 5 betingede skadefellingstillatelser på jerv, under forutsetning av at skadefellinga 
skjer i Nord-Trøndelag. 

• 4 betingede skadefellingstillatelser på gaupe, under forutsetning av at skadefellinga 
skjer i Nord-Trøndelag 

 
Rovviltnemndas vedtak: 
Rovviltnemnda kan ikke se at det er kommet nye momenter i saken og opprettholder 
vedtaket datert 9. mai 2012 om kvoter for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, 
jerv og ulv i region 6. Rovviltnemnda i region seks ber derfor Miljøverndepartementet 
om å sluttbehandle klagen fra de tre fylkeslagene i Naturvernforbundet. 
 
Klagen ble oversendt Miljøverndepartementet i brev datert 25. juni 2012.  
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Sak 33/12: Orientering om de fylkesvise ordningene med vakttelefon på rovvilt  
Både Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og i Sør-Trøndelag har vakttelefon for rovvilt som er 
betjent hele døgnet i beitesesongen (1. juni – 1. september), samt under kvotejakt på gaupe. 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ikke en slik vakttelefon som er betjent hele døgnet. For 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er dette en kostnad på ca 90.000,-.  
 
Sak 34/12: Eventuelt 

1. Invitasjon fra Namsskogan familiepark (e-post datert 11. juni 2012, videresendt 
nemnda den 14. juni s.å.). 

Rovviltnemnda ønsker å takke ja til invitasjonen fra Namsskogan familiepark. Imidlertid 
ønsker nemnda at møte inkluderer Lierne Nasjonalparksenter og fylkesavdelingene av NJFF. 
Nemndas forslag til dato er 3. – 4. oktober 2012.  
 
 
  
 
Inge Hafstad (sign) 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 


