
 

 

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: 9. mai 2012 (08:30 – 14:00) 
Sted:  Selbusjøen Hotell og Gjestegård i Selbu kommune 
 
Tilstede: Rovviltnemndas medlemmer: Arne Braut, Toril Melheim Strand, Siw 

Bleikvassli, Sten Jønsson, Bjørn Engen. 
 Andre: Jostein Dragset (Mattilsynet), Brit Eldrid Barstad og Kjell Vidar 

Seljevoll (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Åshild Melkeraaen (Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal), Lina Nøstvold, Julie Vesterhus, Kristian Wibe og Inge 
Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Kjell Kippe 
(Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag), Alf Trygve Nielsen og Mattias 
Jåma (GDBT/Nord-Trøndelag Reinsamelag), Aslak Brandsfjell (Saanti Sijte), 
Arne Aasan og Erik Brenna (Naturvernforbundet), Lars Bendik Austmo og 
Marit Gystøl (Direktoratet for naturforvaltning). 

 
 
Saksliste 
Sak 19/12: Godkjenning av innkallelse, saksliste og referat fra møte den 19. mars 

2012 

• Innkallelse godkjent uten merknader. 
• Saksliste godkjent med en tilføyelse under sak 29/12 eventuelt: 

o Invitasjon til dialogmøte den 30. mai 2012 
• Referat fra møte den 19. mars 2012 godkjent uten merknader. 

 
 
Sak 20/12: Miljøverndepartementets tilbakemelding på konstitueringen av 

rovviltnemnda 
Miljøverndepartementets (MD) sin tilbakemelding på konstitueringen ble videresendt nemnda 
i e-post datert 30. april 2012. MD konkluderer med at gammel leder hadde anledning til å 
benytte sin dobbeltstemme ved valg av leder. Imidlertid er valget av nestleder frivillig og av 
den grunn ikke en del av konstitueringen. Valget av nestleder skulle derfor ha blitt satt opp 
som en egen sak etter konstitueringen. Det vil derfor være nyvalgt leder som har 
dobbeltstemme i dette spørsmålet og ikke gammel leder. 
 
Rovviltnemnda tok MDs tilbakemelding til orientering, men valget av nestleder som ble 
foretatt under konstitueringen av nemnda den 16. februar d.å. stadfestes.  
 
 
Sak 21/12: Rovviltnemndas arbeidsform 
I forkant av sak 21/12 ble tilhørerne sendt ut av møtelokalet. Følgende punkter ble diskutert: 

• Møtenes form 
Det bør være et klarere skille mellom nemndas medlemmer og tilhørerne. Foruten 
nemndas medlemmer og sekretariatet har representanter fra Fylkesmennene, 
Reindriftsforvaltningen og Mattilsynet talerett. Andre tilhørere har ikke talerett. 
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• Deltagelse fra tilhørerne  
På hvert møte bør det settes av tid til en åpen post der tilhørerne har anledning til å 
komme med innspill. Imidlertid skal alle innspill være innsendt skriftlig i forkant av 
møte og innspillene skal være relevante i forhold til sakslisten. Frist for å sende inn 
innspill skal stå på innkallelsen til møte. Eventuelle dialogmøter med 
organisasjoner/institusjoner skal i all hovedsak legges til ordinære møter i nemnda. 

• Post til nemnda 
Nemnda ønsker å få tilsendt post til nemnda fortløpende slik praksisen har vært til nå. 
Postliste sendes ut sammen med møteinnkallelsen. 

• Share Point 
Flere av nemndas medlemmer har ikke tilgang til Share Point. Nemnda ønsker at alle 
representantene gis anledning til å prøve ut Share Point før det tas stilling til om dette 
systemet skal benyttes i fremtiden. 

• Kompetanseheving – på hva? 
Det bør settes av tid til kompetanseheving i forbindelse med møtene i nemnda. 

• Bruken av hjemmesiden 
Hjemmesiden bør oppdateres jevnligere slik at den kan benyttes for utveksling av 
dokumenter og for å få ut informasjon om nemndas arbeid. Hjemmesiden kan være et 
alternativ til Share Point. 

• Bruken av e-post 
E-poster som er relevante for enkeltsaker skal journalføres av sekretariatet (Jf 
Offentlighetsloven).  

 
Saksbehandling ved hastesaker (vedtatt av rovviltnemnda den 30. mai 2011): 

1. Alle representantene i rovviltnemnda kan be om at saker tas opp til behandling i 

nemnda. Dette skal skje i samråd med leder av rovviltnemnda som tar stilling til om 

den aktuelle saken skal legges frem som hastesak, telefonmøte/e-post eller som sak i 

ordinære møter. For at en sak skal defineres som en hastesak må det være helt 

avgjørende for gjennomføringen av et vedtak at saken kjøres som en hastesak. 

2. Leder er ansvarlig, sammen med sekretariatet, for innkalling og eventuelle 

underlagsdokumenter også i hastesaker. 

3. Sekretariatet gir saken saksnummer, arkiverer aktuelle saksdokumenter og sender 

vedtaket skriftlig til aktuelle parter, samt skriver et referat.  
 
 
Sak 22/12: Høring på endringer i erstatningsordningene for husdyr og tamrein – 

orientering fra Direktoratet for naturforvaltning  
Direktoratet for naturforvaltning v/Lars Bendik Austmo og Marit Gystøl orienterte om MDs 
forslag datert 10. mars 2012 til endringer i erstatningsordningene for husdyr og tamrein. 
Høringsfrist er satt til 1. juli 2012.  
 
Rovviltnemndas vedtak: 
Sekretariatet utarbeider forslag til uttalelse med bakgrunn i DNs orientering og den 
påfølgende diskusjonen. Sekretariatet sender forslaget på e-post til nemndas medlemmer. 

Nemnda gir tilbakemelding på forslaget til uttalelse i telefonmøte, eventuelt fysisk møte, den 

22. juni 2012. Sekretariatet og leder sender uttalelsen til MD. 
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Sak 23/12: Fastsettelse av kvoter for betingede skadefellingstillatelser på jerv, gaupe 
og ulv for perioden 1. juni 2012 – 15. februar 2013 

Rovviltnemnda skal før 1. juni hvert år fatte vedtak om kvote for betingede fellingstillatelser 
på rovvilt. Vedtaket er utsendt som eget brev datert 25. mai 2012 og gjort tilgjengelig på 
www.rovviltportalen.no via Share Point. 
 
Rovviltnemndas vedtak: 
Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (Jf. § 7, første ledd) fatter rovviltnemnda i region 6 

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

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

 

4 betingede skadefellingstillatelser på gaupe 
Bestanden ligger over bestandsmålet 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 over bestandsmålet per i dag. Terskelen for skadefelling bør være lav i 

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

om yngling av jerv skal terskelen for å få skadefellingstillatelse være spesielt lav. 

 

2 betingede skadefellingstillatelse på ulv 
Streifdyr av ulv kan forekomme. Om det blir registrert skader av ulv, og faren for nye skader 

er stor, bør fylkesmennene/fylket ha muligheten til å gi skadefelling.  

 

Nemnda kan til en hver tid trekke tilbake betingede skadefellingstillatelser, hvis det f.eks. blir 

registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og 
alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.   
 
Sak 24/12: Forslag til kvote for betingede skadefellingstillatelser på bjørn i perioden 

1. juni 2012 – 15. oktober 2012 
Nemnda har ikke myndighet til å fatte vedtak om skadefelling av bjørn. Denne myndigheten 
er det Direktoratet for naturforvaltning (DN) som har inntil bestandsmålet er nådd. 
Rovviltnemnda sendt følgende forslag til DN:    
 
I 2011 ble det felt 4 bjørner i Nord-Trøndelag, 2 på skadefelling (Snåsa kommune), 1 i 

nødverge (Lierne kommune) og 1 ble påkjørt av toget (Snåsa kommune). Våren 2012 er det 

felt 1 bjørn på skadefelling i Midtre Gauldal kommune. Dette uttaket vil kunne gi 

skadereduserende effekt. Imidlertid tilsier all erfaring fra tidligere år at det vil bli skader 

forvoldt av bjørn i regionen. Ut fra tidligere års erfaring mener derfor rovviltnemnda at det 

er riktig at regionen som helhet bør kunne forvalte 4 betingede skadefellingstillatelser for 

bjørn. Rovviltnemnda vil derfor anbefale Direktoratet for naturforvaltning å tildele 4 
betingede skadefellingstillatelser for bjørn til region 6.  
 

De betingede fellingstillatelsene forvaltes av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Det er viktig at 

fylkesmennene holder god kontakt og oppdaterer hverandre om gitte/aktuelle 

fellingstillatelser. Terskelen for å gi skadefellingstillatelse bør være høyere innenfor 

yngleområdet for bjørn. 
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Sak 25/12: Fremdriftsplan for rullering av forvaltningsplanen 
Forvaltningsplanen for store rovdyr i region seks skal rulleres annethvert år. Den første 
forvaltningsplanen for region seks ble endelig godkjent den 1. november 2006, og den første 
rulleringen ble gjennomført vinteren 2008/09 og rullert forvaltningsplan ble vedtatt av 
rovviltnemnda 20. mai 2009 på Kongsvoll i Oppdal kommune. Den andre rullerte 
forvaltningsplanen ble vedtatt av rovviltnemnda på møte i Trondheim den 30. mai 2011. Det 
er den tredje rulleringen som nemnda nå starter. Målet er at rovviltnemnda kan godkjenne og 
vedta rullert forvaltningsplan i mai 2013. 
 
Implementering av alle elementene i rovdyrforliket vil være hovedtemaet i forbindelse med 
denne rulleringen av forvaltningsplanen. Alle punktene i rovdyrforliket vil bli gjennomgått og 
det som er relevant for region 6 skal implementeres i forvaltningsplanen. Det er pr. dags dato 
ikke vedtatt hvilke regioner reduksjonen i bestandsmålet for bjørn skal tas.  
 
Rovviltnemndas vedtak om fremdrifts- og møteplan: 
8. mai 2012: Møte med reinsamelagene, reindriftsforvaltningen. Innspill fra 

reindriften om hvordan rovdyrforliket bør påvirke forvaltningsplanen 
nå når den skal rulleres. 

9. mai 2012: Rovviltnemnda vedtar fremdriftsplan for rulleringen av 
forvaltningsplanen. 

27. – 28. aug. 2012: Møte med naturvernorganisasjonene. Innspill fra disse om hvordan 
rovdyrforliket bør påvirke forvaltningsplanen nå når den skal rulleres. 
Møte med landbruksorganisasjonene/Foreningen ny rovviltpolitikk. 
Innspill fra disse om hvordan rovdyrforliket bør påvirke 
forvaltningsplanen nå når den skal rulleres. Møte i rovviltnemnda med 
gjennomgang av sekretariatets forslag til hva som bør vektlegges i 
forbindelse med rulleringen.  

21. – 22. nov. 2012: Møte i rovviltnemnda med gjennomgang av innspillene og 
gjennomgang av sekretariatets forslag til forvaltningsplan. 

1. januar 2013: Forslag til forvaltningsplan for store rovdyr i region seks legges ut til 
offentlig høring innen 1. januar 2013. Høringsfrist settes til 15. februar 
2013.  

13. – 14. mars 2013: Dialogmøte der organisasjoner, institusjoner m.v. kan legge frem 
høringsuttalelsene. Møte i nemnda med blant annet gjennomgang av 
høringsuttalelser. 

21. – 22. mai 2013: Møte i nemnda der forvaltningsplanen godkjennes av nemnda. 
 
 
Sak 26/12: FKT-midler 2012 – foreløpig tilbakemelding fra fylkesmennene 

• Brit Eldrid Barstad orienterte om den foreløpige tildelingen av FKT- midler i Sør-
Trøndelag. 

• Lina Nøstvold orienterte om den foreløpige tildelingen av FKT- midler i Nord-
Trøndelag. 

• Åshild Melkeraaen orienterte om den foreløpige tildelingen av FKT- midler i Møre og 
Romsdal. 

 
Sak 27/12: Svar på henvendelser til rovviltnemnda: 
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1. Brev fra GDBT/Nord-Trøndelag Reinsamelag datert 9. februar 
2012  

GDBT/Nord-Trøndelag Reinsamelag utfordrer rovviltnemnda i brev datert 9. februar 2012 på 
ekstraordinære uttak av jerv (utsendt til nemnda i e-post datert 14. februar 2012).   
 
Rovviltnemndas svar: 
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). DN og rovviltnemnda, samt fylkesmennene diskuterte 
ekstraordinære uttak av jerv i vintersesongen 2011/12 under møte i nemnda 18. november 
2011. Nemnda ga følgende råd til DN: 

• 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. 

 
Områdene som det pekes på er foruten områdene uten mål om yngling områder som har store 
tap både til husdyr og tamrein. Som det går frem har ikke nemnda verken pekt på husdyr eller 
tamrein, men har lagt vekt på det samlede tapsbildet. 
 
Med prioriterte beiteområder menes områder uten mål omyngling av jerv. Uttak av jerv har 
fungert tilfredsstillende i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Det har ikke lyktes Statens 
naturoppsyn (SNO) å få effektuert DNs vedtak i Nord-Trøndelag og på Fosen, noe som ikke 
er i overensstemmelse med målsettingen i forvaltningsplanen. Imidlertid må dette sees i lys av 
vinterens værforhold som har medført at de ekstraordinære uttakene har vært svært krevende. 
Det har ikke manglet på vedtak om ekstraordinære uttak. 
 
Det er ikke kvotene som er den begrensede faktoren for uttak av jerv verken innenfor 
yngleområdet eller utenfor. Rovviltnemnda vil fortsette med å støtte NJFF sine jaktkurs på 
jerv ved bruk av FKT-midler via fylkesmennene. Samtidig vil nemnda fortsette dialogen med 
DN om ekstraordinære uttak av jerv både innenfor yngleområdet og utenfor yngleområdet. 
Nemnda vil ha spesielt fokus på å få tatt ut jerv innenfor lisensfellingsperioden. 
 

2. Brev fra Naturvernforbundet datert 14. februar 2012  
Naturvernforbundet ber i brev datert 14. februar 2012 om at rovviltnemnda kommenterer 
klagebehandlingen, tilleggskvoter og ekstraordinære tiltak (utsendt til nemnda i e-post datert 
15. februar 2012). Med ekstraordinære tiltak menes etter nemndas skjønn ekstraordinære 
uttak av jerv. 
 
 
Rovviltnemndas svar: 
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Rovviltnemnda fastsatte den 30. august 2011 kvote for lisensfelling av jerv for sesongen 
2001/12. Vedtaket ble påklaget av naturvernforbundet i brev datert 7. september 2011. 
Rovviltnemnda behandlet klagen i telefonmøte den 20. september 2011, opprettholdt vedtaket 
og sendte klagen til MD for endelig avgjørelse. Klagen ble av rovviltnemnda behandlet godt 
innenfor tidsfristene satt i forvaltningsloven. Rovviltnemnda ønsker ikke å kommentere MDs 
klagebehandling og hvorfor klage ikke ble ferdigbehandlet før den 27. mars 2012.  
 
Tildeling av tilleggsdyr fra kvoten for lisensfelling skjer innenfor rammen av kvotevedtaket 
den 30. august 2011 og kan av den grunn ikke regnes som et nytt fellingsvedtak som skal 
legges ut på rovviltportalen. Hvis det fattes vedtak som går ut over rammen i kvotevedtaket er 
dette å regne som et nytt vedtak.  
 
Når det gjelder ekstraordinære uttak av jerv sesongen 2011/12 ga rovviltnemnda følgende råd 
til DN: 

• 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. 

 
Områdene som det pekes på er foruten områdene uten mål om yngling områder som har store 
tap både til husdyr og tamrein. Som det går frem har ikke nemnda verken pekt på husdyr eller 
tamrein, men har lagt vekt på det samlede tapsbildet. 
 

3. Brev fra Odd Jarle Lien og Haldor Hoem datert 14. mars 2012  
Odd Jarle Lien og Haldor Hoem ønsker i brev datert 14. mars å gjøre rovviltnemnda 
oppmerksomme på konfliktene som eksisterer mellom husdyreiere og rovviltforvaltningen i 
Trøndelag (utsendt til nemnda i e-post datert 29. mars 2012).  
 
Rovviltnemndas svar 
Rovviltnemnda i region 6 tar innspillet fra Odd Jarle Lien og Haldor Hoem til orientering. 
Nemnda diskuterte innspillet i sitt møte i Selbu den 9. mai 2012 og vil ta det med videre både 
i forbindelse med utarbeidelse av høringsuttalelse på ny erstatningsordning for husdyr og i 
forbindelse med rulleringen av forvaltningsplanen. 
 

4. Risikoanalyse fra Mattilsynet datert 14. mars 2012  
Mattilsynets distriktskontor på Sør Innherred har i brev datert 14. mars 2012 lagt frem en 
risikoanalyse for kommunene i sitt distrikt. (utsendt til nemnda i e-post datert 29. mars 2012).  
 
Rovviltnemndas svar 
Rovviltnemnda i region 6 tar risikoanalysen til Mattilsynet til orientering. Nemnda diskuterte 
risikoanalysen i sitt møte i Selbu den 9. mai 2012 og støtter hovedtrekkene i analysen. En av 
de største utfordringene innen rovdyrforvaltningen er å få tatt ut kvotene som nemnda setter 
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på jerv. Det er ikke kvotene som er den begrensede faktoren for uttak av jerv verken innenfor 
yngleområdet eller utenfor. Rovviltnemnda vil fortsette med å støtte NJFF sine jaktkurs på 
jerv ved bruk av FKT-midler via fylkesmennene. Samtidig vil nemnda fortsette dialogen med 
DN om ekstraordinære uttak av jerv både innenfor yngleområdet og utenfor yngleområdet. 
Nemnda vil ha spesielt fokus på å få tatt ut jerv innenfor lisensfellingsperioden. 
 

5. Brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune datert 16. april 2012 – 
invitasjon til møte 21. mai 2012  

Rovviltnemnda er i brev datert 16. april 2012 invitert til møte med Nord-Trøndelag 
fylkeskommune der rovviltforliket og konsekvensene for Nord-Trøndelag er tema (utsendt til 
nemnda i e-post datert 30. april 2012).  
 
Rovviltnemndas svar 
Rovviltnemnda i region 6 takker for invitasjonen og vil stille på møte den 21. mai 2012. Sten 
Jønsson og Gunnar Alstad møter for rovviltnemnda. 
 
 
Sak 28/12: Orienteringer til nemnda 

1. Uttak av bjørn våren 2012  
Sekretariatet orienterte om statusen for uttak av bjørn våren 2012 på 
nasjonalt nivå pr. 9. mai 2012. Se også www.rovdata.no.  

2. Jervynglinger i 2012 pr. dags dato 
Sekretariatet orienterte om statusen for registreringene av jervynglinger 
i region 6 pr. 9. mai 2012. Oversikt over jervynglinger finnes på 
www.rovdata.no.  

3. Post til nemnda 
Sekretariatet gikk igjennom postlisten for rovviltnemnda. 

 
 
Sak 29/12: Eventuelt: 

1. Invitasjon til dialogmøte 30. mai 2012 
FKT-prosjektet v/Øivind Løken inviterer til dialogmøte den 30. mai 2012 om kvelden enten 
på Steinkjer eller Snåsa. Rovviltnemnda takker ja til invitasjonen og vil stille med Siw 
Bleikvassli og Bjørn Engen. 

2. Møte mellom Miljøverndepartementet v/Erik Solheim og lederne 
av rovviltnemndene. 

Arne Braut orienterte fra møte den 22. mars 2012 mellom MD v/Erik Solheim og lederne av 
rovviltnemndene. Braut informerte om et konstruktivt møte der hovedtemaet var tilliten 
mellom nemndene og MD etter MDs omgjøring av kvotene for kvotejakt på gaupe, blant 
annet i region 6. Landbruks- og Matdepartementet var også representert med blant annet 
statsråd Lars Peder Brekk. Sekretariatet bes om å følge opp nemndas forespørsel om møte 
med MD i forbindelse med endringen av bestandsmålet for bjørn. 
 
 
Inge Hafstad (sign) 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 


