
 

 

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: Fredag 5. oktober 2012 (08:30 – 13:00) 
Sted:  Namsskogan familiepark 
 
Til stede: Rovviltnemnda: Arne Braut, Toril Melheim Strand, Bjørn Engen, Siw 

Bleikvassli.  
Forfall: Sten Jønsson og Ida Marie Bransfjell meldte forfall. Algot Jåma og 
Maja-Britt Renander hadde ikke anledning til å delta som vara. 
Andre: Kjell Vidar Seljevoll og Brit Eldri Barstad (Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag), Lina Nøstvold, Svein Karlsen og Inge Hafstad (Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag), Kjell Kippe (Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag), 
Geir Vie (Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag), Jostein Dragset 
(Mattilsynet), Tone Våg (Nord-Trøndelag Sau og Geit), Mattias Jåma (Nord-
Trøndelag Reinsamelag), Kristin Meitz Bru og Anne Hagen (Namsskogan 
familiepark), Marit Hellan (Lierne Nasjonalparksenter) 

 
Saksliste 
Sak 46/12: Godkjenning av innkallelse, saksliste og referat fra møte den 28. august 

2012 

• Innkallelse godkjent uten merknader. 

• Saksliste godkjent med følgende tilføyelser under eventuelt: 
o Endringer i kvote for lisensfelling av ulv. 
o Prioritering av områder for ekstraordinære uttak av bjørn etter 

lisensfellingsperioden. 

• Referat godkjent med følgende tilføyelse under sak 43/12: 
o Nemndas føringer om at landbruksmeldingen må inngå i den reviderte 

forvaltningsplanen. 
 
Sak 47/12: Orientering og informasjon om Namsskogan rovdyrsenter og 

rovdyrskolen (Namsskogan familiepark) 
Namsskogan familiepark orienterer om Namsskogan rovdyrsenter, som er en avdeling i 
familieparken. Rovdyrskolen, som er et tilbud til alle 5. klasser i Nord-Trøndelag er en del av 
arbeidet i rovdyrsenteret. Rovviltnemnda støtter arbeidet med FKT-midler tildelt av 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I forrige møte anbefalte rovviltnemnda at >Namsskogan 
rovdyrsenter ble autorisert som rovdyrsenter. 
 
Sak 48/12: Orientering og informasjon om «Leve med rovdyr» (Lierne 

Nasjonalparksenter) 
Lierne Nasjonalparksenter v/daglig leder Marit Hellan orienterte om Lierne 
Nasjonalparksenter generelt og prosjektet «Leve med rovdyr» spesielt. Nasjonalparksentret 
har i en årrekke arbeidet med prosjektet, som etter hvert har blitt et tilbud til alle 7. klasser i 
Nord-Trøndelag.  
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Samarbeid med Statens naturoppsyn. Prosjektet har både en innedel og en feltdel. Innedelen 
har blant annet teoretisk gjennomgang av rovdyrs (bjørn) biologi og økologi med en 
rovdyrquiz, mens feltdelen går mye på å lete etter sportegn etter bjørn og bjørneskitt i 
områdene rundt Muru. Har startet med overnatting i rovdyrcamp, noe som har blitt veldig 
populært. Informerer om alle sider ved å ha rovdyr i området, også utfordringene og 
konfliktene rundt beitenæringen og rovdyr. 
 
Evaluering i etterkant av skolebesøkene har vært entydig positive. Opplegget med at de 
kommer til familieparken som 5. klasse og får sett rovdyrene gjør at de er tryggere på rovdyr 
når de kommer til Lierne som 7. klasse. Rovviltnemnda støtter prosjektet med FKT-midler 
tildelt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 
 
Sak 49/12: Klage fra Bygdefolk for Rovdyr (BFR) 
BFR klager i e-post datert 22. august på utbetalingen av dusør for dokumentering av 
jerveyngling, samt uttak av jervetispe og hennes to unger den 5. juni 2012 i Trollheimen. 
Klagen er utsendt på e-post til nemndas medlemmer den 3. september 2012.  
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

• Klagen på DNs vedtak datert 5. juni 2012 om uttak av jervetispe med to unger 
videresendes DN. 

• Klagen på utbetalingen av dusør for dokumentasjon av jerveyngling avvises. 
Utbetaling av dusør (kompensasjon) for dokumentasjon av jerveynglinger er en 

oppfølging av vedtak fattet av rovviltnemnda den 30. mai 2011 om godkjenning av 

forvaltningsplanen og ikke et enkeltvedtak. Klagen avvises med bakgrunn i at klagen 

skulle vært rettet mot vedtaket om godkjenning av forvaltningsplanen. Dette vedtaket 

er over et år gammelt og i følge forvaltningslovens § 31, siste ledd, kan ikke klagen tas 

under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble 

truffet. Ordningen med dusør for dokumentasjon av nye jervynglinger er en 

videreføring av tidligere praksis i tidligere forvaltningsplaner, men da med kr. 5.000,-. 

 
Sak 50/12: Klage på vedtak om lisensfelling av ulv 
Rovviltnemnda fattet den 28. august 2012 følgende vedtak: Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 

nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 

18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 10, jf §§ 1, 3 og 7, fatter 

Rovviltnemnda i region 6 følgende vedtak om lisensfelling på ulv innenfor deler av region 6 i 

2012/2013: 

• Kvoten settes til totalt 1 ulv 

• Lisensfellingen er begrenset til kommunene Agdenes, Snillfjord, Hemne og Orkdal i 
Sør-Trøndelag 

• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2012 til og med 31. mars 2013 

• Rovviltnemnda kan til en hver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier dette 
 
Naturvernforbundet klaget i brev datert 20. september 2012 på alle lisenskvoter for ulv 
2012/13 i Norge, også vedtaket truffet av rovviltnemnda i region 6 i sak 42/12 den 28. august 
d.å. om lisensfelling av ulv i deler av region 6. Naturvernforbundet viser til at bestanden av 
ulv i Norge har en nedadgående tendens og at ulven i Norge er klassifisert som kritisk truet og 
ber derfor om at det ikke åpnes for lisensfelling av ulv i 2012/13.  
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Region 6 har ikke bestandsmål for ulv og det er ikke ønskelig med stasjonære ulver i 
regionen, selv om streifdyr forekommer. Det er innsamlet biologisk materiale fra ulven i Sør-
Trøndelag, noe som viser at den stammer fra den sørskandinaviske bestanden og har ikke 
noen betydning for den genetiske variasjonen. Det er ikke mål om ynglende ulv i noen del av 
region 6. Enkelt individer, spesielt unge dyr, vil likevel kunne bevege seg langt vekk fra 
forvaltningsområdet for ulv. Ulven har oppholdt seg i det aktuelle området over lengre tid, og 
det er ikke ønskelig med stasjonære ulver i regionen. Lisensfelling av ulv er derfor et viktig 
verktøy for rovviltnemnda for å unngå stasjonære ulver i region 6. 
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Rovviltnemnda kan ikke se at klagen har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket bør 

omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 28. august 2012 om lisensfelling av en ulv 

i deler av region 6 under lisensfellingsperioden 2012/13. Rovviltnemnda i region seks ber 

med bakgrunn i dette Miljøverndepartementet om å sluttbehandle klagen fra 

Naturvernforbundet. 

 

Klagen gis ikke oppsittende virkning. Rovviltnemnda henstiller Miljøverndepartementet til 

rask klagebehandling. 

 
Sak 51/12: Søknad om utvidelse av lisensfellingsområdet for ulv 
Rauma kommune har i brev datert 20. september fra Rovviltutvalget i Rauma kommune søkt 
om at det åpnes for lisensfelling av ulv i kommunen. Saken ble behandlet og vedtatt som e-
postsak i forkant av møte. Vedtaket er utsendt i brev datert 27. september 2012. 
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Lisensfellingsområde for lisensfelling av ulv i region 6 i perioden 1. oktober 2012 – 31. mars 

2013 utvides til også å gjelde for kommunene Norddal, Rauma, Nesset og Sunndal i Møre og 

Romsdal. 

 
Sak 52/12: Revideringen av forvaltningsplan for rovdyr 
Sekretariatet la under møte den 28. august d.å. frem et forslag til endringer i 
forvaltningsplanen. Nemnda diskuterte hvilke føringer som gis til sekretariatet i det videre 
arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen. Fylkesmennene planlegger et arbeidsmøte 
sammen med Mattilsynet og reindriftsforvaltningen den 2. november 2012. Nemnda ønsker at 
sekretariatet jobber videre blant annet med følgende elementer: 

• Fokus på å holde bestandene på bestandsmålet  

• Forankret i rovviltforliket 

• Prioritering av FKT-midler 

• Implementering av landbruksmeldingen 

• Et forslag fra fylkesmennene. Eventuell uenighet mellom fylkesmennene (f.eks. miljø 
vs. landbruk) må synliggjøres 

• Bygge på kunnskap som er kommet frem fram til nå 

• Rein og sau over hele regionen 

• Beitekart som viser hvor det er mest beitedyr (sau) + kalvingsområder 

• Tabell over uttak av rovdyr 

• Nordlandkartet umulig og bør ikke inn i region 6 
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• Fellesforslaget fra fylkesmennene kan ha flere alternativ 

• Alternativene må være godt faglig fundamentert av fylkesmennene/sekretariatet 

• Utviklingen av gaupebestanden i Indre Namdalen spesielt og rovdyrbestandene 
generelt. 

• Start bredt 

• Kjell Kippe: fokus på kalvingsområder vs. yngleområder. Det må gå frem av 
forslagene hvordan forslagene påvirker reindrifta.  

• Disposisjonen i eksiterende plan vil være førende 

• Løfte opp tiltak/motivasjon for registrering av rovdyrbestander 
 
Sak 53/12: Post til nemnda 
Rovviltnemnda tok postlisten til etterretning. 
 
Sak 54/12: Eventuelt 

• Forvaltning av rovvilt – krav og forventninger til forvaltningen 
(invitasjon fra NJFF til to-dagers kurs på Flå) 

Rovviltnemnda har fått en forespørsel fra NJFF om å være representert under et to-dagers 
kurs om rovviltforvaltning på Flå den 28. – 29. november 2012. Målgruppen for kurset er 
kommunene, fellingsledere, rovviltnemnd m.v. i region 6. Utkast til program ble sendt ut i e-
post datert 21. september d.å. 
 
Toril Melheim Strand og Inge Hafstad deltar. 

 

• Endringer i kvote for lisensfelling av ulv 
Med bakgrunn i at lisensfellingsområdet ble utvidet med vedtak i sak nr. 51/12 bør kvoten 
utvidet til to dyr. 
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første 

ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 

(rovviltforskriften) § 10, jf §§ 1, 3 og 7, fatter Rovviltnemnda i region 6 følgende vedtak om 

lisensfelling på ulv innenfor deler av region 6 i 2012/2013: 

• Kvoten settes til totalt 2 ulv 

• Lisensfellingen er begrenset til kommunene Agdenes, Snillfjord, Hemne og Orkdal i 
Sør-Trøndelag og kommunene Sunndal, Nesset, Rauma og Norddal i Møre og 

Romsdal 

• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2012 til og med 31. mars 2013 

• Rovviltnemnda kan til en hver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier dette. 
 

• Seminaret «Folk i Felt» i Meråker 19. – 21. november 
UTiNA arrangerer seminaret «Folk i Felt» i Meråker 19. – 21. november d.å. og inviterer 
rovviltnemnda. Foreløpig er det kun Inge Hafstad som har anledning til å delta den 19. og 20. 
november. Seminaret kolliderer med nemndas møte som er i Eresfjord den 21. – 22. 
november. 
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• Ekstraordinære uttak av bjørn etter lisensfellingsperioden 
I samråd med fylkesmennene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag gir rovviltnemnda i region 
6 følgende råd til Direktoratet for naturforvaltning: 

• I områder uten mål om ynglende bjørn i region 6 bør Statens naturoppsyn (SNO) få 
klarsignal for ekstraordinære uttak av bjørn. 

• Det bør være spesielt fokus på disse områdene: 
o Nord-Trøndelag: områdene nord i Verdal kommune og øst i Steinkjer 

kommune, samt områdene vest for E6 og øst for Rv 17 i kommunene Grong, 
Namsskogan og Høylandet. 

o Sør-Trøndelag: Oppdal  
o Møre og Romsdal: Rauma og Sunndal 

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


