
 

 

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

 
  

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: 30. mai 2011 (10:00 – 14:30) 
Sted:  Statens Hus i Trondheim 
 
Tilstede: Rovviltnemndas medlemmer: Toril Melheim Strand (leder), Gunnar Alstad, 

Arne Braut, Sten Jønsson, Ida Marie Bransfjell, Camilla H. Skjelstad. 
 Andre: Stein-Arne Andreassen, Brit Eldrid Barstad og Kjell Vidar Seljevoll 

(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Lina Nøstvold, Kristian Wibe og Inge 
Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Maja Dineh Sørheim, Erik Brenna, 
Arne Aasan og Per Flatberg (Naturvernforbundet), Magnar Skjerve (Sør-
Trøndelag Bondelag) & Morten Kjølstad (Rovdata). 

  
  
Saksliste 
Sak 19/11: Godkjenning av innkallelse, saksliste og referat fra møte den 14. april 

2011.  

• Camilla H. Skjelstad går inn som fast representant i rovviltnemnd og erstatter Sara 
Kveli som har fått innvilget permisjon ut perioden.  

• Innkallelse godkjent uten merknader. 

• Saksliste godkjent uten merknader. 

• Referat fra møte den 14. april 2011 godkjent uten merknader. 
 
Sak 20/11: Resultatene fra DNA-analysene for bjørn i 2010 
Morten Kjølstad fra Rovdata orienterte om DNA-analysene for bjørn i 2010. Analysen av 
DNA prøven av ei binne i Orkdal ble grundig gjennomgått. Bioforsk sin rapport (Bioforsk 
Rapport Vol. 6 Nr. 49 2011) om DNA-analyse av prøver samlet i Norge i 2010 kan lastes ned 
på Rovdata sin hjemmeside; www.rovdata.no. Avslutningsvis orienterte Kjølstad om statusen 
for jerv og gaupe i region seks. 
 
Sak 21/11: Godkjenning av revidert forvaltningsplan 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) uttalte den 24. mai 2011 at utkastet til forvaltningsplan 
er oversiktlig og ryddig og den gjenspeiler målsettingen i St.meld. nr. 15 (2003-2004) og 
Innst. S. nr. 174 (2003-2004). Imidlertid mener DN at nemndas forslag om å fjerne 
Trollheimen fra yngleområdet for jerv kan få negative konsekvenser for den sørvestlige 
delbestanden. DN har ingen merknader til at nemnda foreslår å fjerne Fosenhalvøya fra 
yngleområdet for gaupe. 
 
Vedtak (enstemmig): 

• Forvaltningsplanen godkjennes uten endringer. 

• Nemnda evaluerer forrige forvaltningsplan til neste møte. Sekretariatet lager 
saksfremlegg. 

• Forvaltningsplanen publiseres i Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin rapportserie. 
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Sak 22/11: Saksbehandlingsprosedyrer for hastesaker som fremmes av 
representanter av nemnda utenom ordinære møter og/eller telefonmøter. 

Rovviltnemnda vedtok under møte den 14. april 2011 at sekretariatet skal legge frem en sak 
om behandling av hastesaker som fremmes av representanter av nemnda mellom ordinære 
møter og/eller telefonmøter. Sekretariatets forslag finnes i saksfremlegget til møte. 
 
Arne Braut la frem alternativt forslag til saksbehandlingsprosedyrer: 

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.  

 
Vedtak (enstemmig): 

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 23/11: Revidering av rovviltforvaltningen – brev fra Snåsa kommune 
Kommunestyret i Snåsa kommune uttaler den 31. mars 2011 at rovviltforvaltningen må 
revideres. Snåsa kommune henstiller til ansvarlige myndigheter om å sørge for en bedring i 
situasjonen for hardt pressede næringer og ber om at antall rovvilt reduseres gjennom: 

• Uttak av bjørn på vårsnø 

• Oppfylling av jervekvotene 

• Kvotefri jakt på gaupe 

• Uttak av kongeørn 
 
Rovviltnemndas svar til Snåsa kommune: 
Rovviltnemnda i region seks viser til Snåsa kommunes enstemmige uttalelse datert 31. mars 

2011. Uttalelsen er blant annet sendt Rovviltnemnda i region seks. 

 

Nemnda har stor forståelse for den situasjonen som beitenæringen i Snåsa kommune befinner 

seg i på grunn av rovviltsituasjonen. Dette er en situasjon som beitenæringen over store deler 

av region seks opplever og rovviltnemnda er klar over av beitenæringen er hardt presset på 

grunn av rovviltsituasjonen. 

 

Rovviltnemnda sin myndighet og rammer for rovviltforvaltning er fastlagt i rovviltforskriften. 

Forvaltningsplanen forholder seg til dette. Rovviltnemnda ser at tiltak kunne vært gjort for å 
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bedre forvaltningen og redusere konsekvensene av rovvilt, men noen av disse er det per i dag 

ikke mulig å gjennomføre for rovviltnemnda.  

 

Rovviltnemnda har ikke myndighet til å gjennomføre uttak av bjørn på vårsnø eller kvotefri 

jakt på gaupe i Indre Namdal. I forvaltningsplanen for store rovdyr i region seks har 

rovviltnemnda et vedlegg som beskriver hva rovviltnemnda vil arbeide for der både uttak av 

bjørn på vårsnø, oppfylling av jervekvotene og kvotefri jakt på gaupe i bl.a. Indre Namdal 

(områder uten mål om yngling) er satt på dagsordenen.  

 

Rovviltnemnda ønsker primært kvotefri jakt på gaupe i de områdene av Indre Namdal der det 

ikke er ønske om yngling av gaupe. Dette spesielt ut fra hensynet til tapssituasjonen i 

reindrifta vinters tid i disse områdene. Rovviltnemnda har imidlertid ikke myndighet til å 

iverksette kvotefri jakt, men vil søke å holde gaupebestanden lav ved hjelp av høye kvoter 

under kvotejakten. Under årets kvotejakt på gaupe var ikke kvotene begrensende for uttaket 

av gaupe i Indre Namdal, herunder Snåsa kommune. 

 

Lisensfelling av jerv har i Nord-Trøndelag ikke vært så effektiv som ønskelig. Rovviltnemnda 

arbeider for å motivere til og heve kunnskapsgrunnlaget blant jegere for å drive lisensfelling 

av jerv. I dette arbeidet vil en samarbeide med grunneiere, kommuner, 

næringsorganisasjoner, jeger- og fiskeorganisasjoner. Dette arbeidet finansieres ved hjelp av 

forebyggende og konfliktdempende midler fordelt av fylkesmennene etter retningslinjer gitt av 

rovviltnemnda og regelverk for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold 

til rovviltskader.  

 

Dersom lisenskvoten for jerv ikke er tatt ut gjennom den ordinære lisensjaktsperioden, bør det 

offentlige søke å ta ut resterende kvote gjennom skadefellinger. For jerv vil dette si at det i 
mange tilfeller iverksette hiuttak av jerv. Dette er gjort, og vil fortsatt gjøres, i regi av 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statens naturoppsyn (SNO) og er først og fremst 

aktuelt i de områder det ikke er mål om ynglinger av jerv. Rovviltnemnda arbeider for at SNO 

kan gå inn før 15. februar for å effektivere skadefellingsforsøkene.  

 

Når det gjelder forvaltningen av kongeørn så ligger den hos fylkesmennene. Imidlertid er 

nemnda av den oppfattning at terskelen for å iverksette skadefelling av kongeørn bør være lav 

innenfor områder med sau og rein på beite og med dokumenterte skader forårsaket av 

kongeørn. 

 
Sak 24/11: Offentlig høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 3 
Rovviltnemnda for region 3 har lagt revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring 
med høringsfrist 7. juni 2011. Høringsforslaget blir ikke utsendt, men det kan lastes ned her: 
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=30608 
 
Vedtak (enstemmig): 
Rovviltnemnda i region seks har følgende innspill til revidert forvaltningsplan for rovvilt i 

region tre: 

• Rovviltnemnda ser det som verdifullt at det er mest mulig sammenfallende 
yngleområder for jerv mellom region tre og region seks.  

• Rovviltnemnda i region seks har ingen andre merknader til forvaltningsplanen for 

rovvilt i region tre ut over merknadene om yngleområde for jerv. 
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Sak 25/11: Fastsettelse av kvoter for betingede skadefellingstillatelser på ulv, jerv og 
gaupe 2011/12. Forslag om kvote for betingede skadefellingstillatelser på 
bjørn. 

Rovviltnemnda skal før 1. juni hvert år fatte vedtak om kvote for betingede fellingstillatelser 
på rovvilt. Sekretariatet innstilling til nemnda om kvoter for skadefelling finnes i 
saksfremlegget til møte.  
 
Vedtak (enstemmig): 
Ut fra retningslinjer for iverksetting av fellingstillatelser, bestandssituasjonen i forhold til 
nasjonale bestandsmål, tapssituasjonen og tidligere års erfaringer med fellingstillatelser vedtar 
Rovviltnemnda i region 6 for perioden 1. juni 2011 til og med 15. februar 2012 følgende 
kvoter om: 
 
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 skal terskelen 
for å få skadefellingstillatelse være spesielt lav. 
 
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.   
 
Forslag til betingede skadefellingstillatelser på bjørn 
Nemnda har ikke myndighet til å fatte vedtak om skadefelling av bjørn. Denne myndigheten 
er det DN som har inntil bestandsmålet er nådd. Ut fra tidligere års erfaring mener 
rovviltnemnda at det er riktig at regionen som helhet bør kunne forvalte 4 betingede 
fellingstillatelser for bjørn. Rovviltnemnda i region seks vil derfor anbefale DN å fordele 
dette til regionen. Terskelen for å gi evt. betingede skadefellinger i region 6 bør være høyere 
innenfor det som foreslås som yngleområde for bjørn.  
 
De betingede fellingstillatelsene skal 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.  
 
Sak 26/11: Post til nemnda 

• Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune region 6 – DN 2. mai 2011  

• Forvaltning av de fire store rovdyrene – Fjellstyrene i Oppland 11. april 2011  

• Klage på avslag på søknad om uttak av bjørn i Snåsa kommune – DN 15. april 2011  
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• Tildeling av midlar til forebyggende og konfliktdempande tiltak mot rovdyrskader 
2011 

 
Sak 27/11: Eventuelt 

• Omstilling på Gartland 
Statens landbruksforvaltning har gitt brukerne på Gartland en melkekvote på 500.000 
liter, noe som tilsvarer 1100 liter pr søye. 

• 8. juni 2011 – Namsskogan familiepark 
Rovviltnemnda er invitert til informasjonsmøte om rovdyrsenter i Namsskogan 
familiepark. Ingen har anledning til å dra. Sekretariatet sender e-post til familieparken 
der det takkes for invitasjonen, men ingen har dessverre mulighet til å delta. 

• Neste møte  
Neste møte blir tirsdag den 30. august 2011 på Oppdal 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


