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Referat fra ekstraordinært møte i Rovviltnemnda for region seks 
Tidspunkt: 4. august 2011 (09:00 – 09:40) 
Sted: Telefonmøte 
 
Tilstede: Rovviltnemndas medlemmer: Toril Melheim Strand (leder), Gunnar 
Alstad, Arne Braut, Sten Jønsson, Ida Marie Bransfjell, Camilla H. Skjelstad. 
Andre: Ole Furu, NJJF 
 

Saksliste 
Sak 29/11: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Innkalling godkjent uten merknader. 
 
Sakslista godkjent med desse tillegga under eventuelt: 

a) Oppmoding til DN om å utvide skadefellingskvoten for bjørn. 
b) Mattilsynet og beitenektsaka 
c) Rovviltforliket 

 
 
Sak 29/11:  Forslag om kvote for lisensfelling av bjørn i 2011 
Innstilling til vedtak: 
Rovviltnemnda for region seks foreslår følgende kvote for lisensfelling av bjørn i 2011 
for region seks: 

�  Område uten mål om yngling av bjørn: 
o 6 (seks) bjørner 

�  Område med mål om yngling: 
o 0 (null) bjørner 

�  Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra 
fellingstillatelsen. 
 
Behandling i møtet: Nemnda drøfta saka. 
 
Vedtak: Enstemmig som innstillinga. 
 
Sak 30/11: Eventuelt 

a) Oppmoding til DN om å utvide skadefellingskvoten for bjørn. 
Nemnda ser at skadefelling av bjørn har lykkes i sommer. Vi vil med denne 
henvendelsen oppfordre Dir. for Naturforvaltning å utvide skadefellingskvoten 
med 2 dyr – i tråd med søknaden fra Sau og Geit i våre tre fylke. 
 



b) Mattilsynet og beitenektsaka 
Nemnda vi be Mattilsynet orientere på neste ordinære møte om saka. Hva har 
skjedd i løpet av sommeren? Hvordan handterer vi situasjoner som vil oppstå? 
 
c) Rovviltforliket – sak på neste møte.  
- Hvordan påvirker forliket vårt arbeid?  
- Innarbeide/ endre forvaltningsplanen? 
- Målsetting BJØRN – får vi færre ynglinger? 
 

 

�  Neste møte 
Neste møte blir tirsdag den 30. august 2011 på Oppdal 
 
 
Referent: 
 

Toril Melheim Strand  
Leder for rovviltnemnda i region 6  


