
 

 

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 telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks 
 
 
Tidspunkt: 20. september 2011 (14:00 – 14:30) 
Sted:  Telefonmøte 
 
Tilstede: Rovviltnemndas medlemmer: Toril Melheim Strand (leder), Gunnar Alstad, 

Sten Jønsson, Ida Marie Bransfjell, Camilla H. Skjelstad og Arne Braut. 
 Andre: Jostein Dragset (Mattilsynet), Arne Aasan (Naturvernforbundet), Ulf 

Lucasen (Fylkesmannen i Møre og Romsdal) Inge Hafstad (Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag). 

  
  
Saksliste 
Sak 38/11: Godkjenning av innkallelse og saksliste.  

• Innkallelse godkjent uten merknader. 

• Saksliste godkjent med en tilføyelse: 
o Strategi for høring på forskriftsendring for reduksjon av antall ynglende bjørn 

tas opp under eventuelt. 
 
Sak 39/11: Klage på kvote for lisensfelling av jerv i 2011/12. 
Naturvernforbundet ved fylkeslagene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 
har i brev datert 7. september 2011 klaget på kvoten som er satt for lisensfelling av jerv i 
området med mål om yngling i Møre og Romsdal.  
 
Rovviltnemnda har som målsetting å komme ned på bestandsmålet for jerv som er 10 årlige 
ynglinger. Gjennomsnittet de tre siste åra er på 14 ynglinger. I Møre og Romsdal er 
gjennomsnitt de tre siste åra på 4,3 ynglinger. Der har vi et delmål om tre årlige ynglinger. 
Naturvernforbundet poengterer at Trollheimen er tatt ut med mål om yngling og dessuten at 
Oppland ikke har nådd sitt mål på den andre siden av fylkesgrensa. Nå er det slik at alle 
ynglingene teller med, selv om de ligg innenfor eller utenfor området. Det vil likevel være 
god flyt av dyr mellom alle områdene. Totalt vart det tatt ut bare halvparten så mange jerv i 
sesongen 2010/2011 som i de foregående åra. Dessuten vart det tatt sau av jerv langt utenfor 
område med mål om yngling m.a. på Sunnmøre. Dette er en indikasjon på at det er mye jerv 
innenfor område med mål om yngling som presser unge jerver ut av området. 
 
Rovviltnemnda vil dessuten presisere at lisensfelling skal være den foretrukne 
fellingsmetoden i et ”metta” område, noe også Naturvernforbundet har tatt til orde for i et 
nylig mottatt brev vedrørende tilråding av lisensfellingskvote for bjørn.  
 
Rovviltnemnda fattet følgende vedtak (enstemmig): 
Rovviltnemnda kan ikke se at det er kommet nye momenter i saken og opprettholder vedtaket 

om 3 (tre) dyr innenfor område med mål om yngling i Møre og Romsdal. Rovviltnemnda i 

region seks ber derfor Miljøverndepartementet om å sluttbehandle klagen fra de tre 

fylkeslagene i Naturvernforbundet. 
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Sak 40/11: Eventuelt 

• I forbindelse med rovdyrforliket som ble vedtatt den 17. juni 2011 er det vedtatt at 
bestandsmålet for bjørn reduseres fra 15 årlige ynglinger til 13. Under 
informasjonsmøte som Miljøverndepartementet holdt for lederne av rovviltnemndene 
og sekretariatet fredag den 2. september ble det informert om at MD vil foreslå at 
reduksjonen vil bli i region 7 og 8. Rovviltnemnda ber sekretariatet utarbeide et notat 
som nemndas representanter kan benytte for å begrunne at region seks må få redusert 
bestandsmålet fra 4 årlige ynglinger til 3. I forbindelse med plenum i Sametinget skal 
Sten og Ida diskutere spørsmålet med andre representanter for Sametinget. 

• Den 1. september 2011 ble det avholdt et informasjons- og dialogmøte om et nytt 
forskningsprosjekt på tamrein og rovvilt som skal startes i Nord-Trøndelag høsten 
2011. Møtet ble holdt på Rica Hell Hotel i Stjørdal kommune og fra rovviltnemnda 
møtte Gunnar Alstad. Prosjektet er initiert og finansiert av Miljøverndepartementet, og 
skal gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Heidi Sørensen, 
statssekretær i Miljøverndepartementet, fortalte om bakgrunnen for at departementet 
nå ønsker et slikt prosjekt. NINA presenterte en skisse til prosjektet som var gjenstand 
for diskusjon og innspill, og vil danne grunnlaget for en prosjektbeskrivelse. 
Rovviltnemnda ønsker at NINA blir invitert til neste møte for å informere nemnda om 
prosjektet. 

• Neste møte er fredag den 18. november 2011.  
 
 
 
 
Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


