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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 03/2023 21.03.2023 

 

 

03/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste og møteprotokoller fra den 31. 

oktober 2022, 28. november 2022 og 30. januar 2023 

 

 

Dokumenter i saken 

1. Møteprotokoll fra møte i rovviltnemnda region 6 den 31. oktober 2022 

2. Møteprotokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda region 6 den 28. november 2022 

3. Møteprotokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda region 6 den 30. januar 2023 

 

 

Bakgrunn 

Møtetidspunkt var opprinnelig satt til fredag den 17. mars 2023, men ble primo februar flyttet til 

tirsdag den 21. mars 2023. Møteinnkallelse med saksfremlegg ble utsendt på e-post av 

sekretariatet onsdag den 15. mars 2023. 

  

• Møteprotokoll fra møte i rovviltnemnda region 6 den 31. oktober 2022 ble utsendt på e-

post fredag den 4. november 2022. 

• Møteprotokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda region 6 den 28. november 2022 ble 

sendt ut på e-post onsdag den 30. november 2022 

• Møteprotokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda region 6 den 30. januar 2023 ble sendt ut 

på e-post onsdag den 31. januar 2023 

 

Møteprotokollene kan lastes ned her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-

klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/Referater/Moteprotokoller/ 

 

 

Sekretariatets tilrådning 

• Rovviltnemnda godkjenner innkallelse, saksliste og møteprotokoll fra møte i 

rovviltnemnda den 31. oktober 2022, 28 november 2022 og den 30. januar 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/Referater/Moteprotokoller/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/Referater/Moteprotokoller/
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 04/2023 21.03.2023 

 

 

04/23  Referat- og orienteringssaker 

 

Dokumenter i saken: 

• Oversikt over post til nemnda 

• Oversikt over søknader om skadefellingstillatelser 

 

1. Orientering fra NIBIO om droneprosjektet v/Gabriela Wagner NIBIO 

NIBIO orienterer om droneprosjektet v/Gabriela Wagner. Rapporten kan lastes ned her: 

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/3050175 

 

2. Orientering om SNOs arbeid på seksjon rovvilttiltak v/Roar Lundby SNO 

Orientering om SNOs arbeid på seksjon rovvilttiltak v/Roar Lundby fra SNO. Mer om SNOs 

organisering og arbeidsoppgaver finner dere her: https://www.miljodirektoratet.no/om-

oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/ 

 

3. Kvotejakt og lisensfelling 

a. Kvotejakt gaupe 

Sekretariatet tar en gjennomgang av resultatet fra årets kvotejakt på gaupe, samt status for 

kvotefri jakt på gaupe. 

b. Lisensfelling jerv og ulv 

Sekretariatet tar en gjennomgang av resultatet fra årets lisensfelling av jerv, samt status for 

lisensfelling av ulv. 

 

4. Post til nemnda 

Sekretariatet tar en kort gjennomgang av postlista for rovviltnemnda. 

 

5. Møtedeltagelse siden forrige møte 

Runde med rovviltnemnda om de har deltatt på relevante møter siden forrige møte i 

rovviltnemnda. 

 

6. Søknader om skadefellingstillatelse 

Sekretariatet tar en gjennomgang av søknader om skadefellingstillatelser siden forrige møte. 

 

 

 

Sekretariatets tilrådning 

• Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/3050175
https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/
https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/


Side 4 av 16 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 05/2023 21.03.2023 

 

 

05/23 Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2023 

 

Dokumenter i saken: 

• Planleggingsramme for regionale rovviltnemnder 2023 - forebyggende og 

konfliktdempende tiltak (FKT) og drift - Mdir 230223 

 
 
 

Bakgrunn  

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader er ment å bidra til å 

forebygge skader på husdyr og tamrein påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe 

konflikter og begrense ulemper. Miljødirektoratet behandler søknadene om midler til 

konfliktdempende tiltak på nasjonalt nivå innen kunnskapsinnhenting og informasjon. 

Statsforvalterne i hvert enkelt fylke behandler søknadene og fatter vedtak i enkeltsaker innenfor 

rammene av Forskrift om tilskudd ifb. med rovviltskader. Rovviltnemndene skal prioriterer hvor 

stor andel av midlene som skal øremerkes for lokal kunnskapsinnhenting og konfliktdempende 

tiltak, og hvor stor del som skal brukes på forebyggende tiltak.  

 

Tildelingen fordeles på tre ulike poster: drift av nemnda og sekretariatet, forebyggende tiltak mot 

rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Ved prioritering mellom ulike søknader skal føringene 

gitt i forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge vektlegges. Rovviltnemnda i region 6 

fordeler hvert år en økonomisk ramme til tiltak til de to fylkene, med en prioritering for bruken av 

disse. Det skal alltid settes av midler til akutte tiltak.  

 

Post 1420.21 Tjenestekjøp: Midlene skal benyttes til tjenestekjøp og forskningsaktivitet, for 

eksempel forsknings- og utredningsoppgaver som bidrar til utvikling og iverksettelse av effektive 

forebyggende tiltak, eller evaluering av effekter av igangsatte tiltak.  

 

Post 1420.21 Drift av nemnd/sekretariat: Midlene skal brukes til møtegodtgjørelse og reiser, og til 

drift av sekretariatet og vakttelefon for statsforvalterne.  

 

Post 1420.73 Tilskudd: Midlene benyttes til ulike tiltakstyper Dette kan være;  

- Tiltak med direkte tapsreduserende effekt  

o tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr; som rovdyravvisende gjerder, forsinket 

slipp/tidlig nedsanking mv 

o utvida tilsynsaktivitet i kombinasjon med andre tiltak; som bruk av vokterhund, 

kortvarig intensivt tilsyn mv 

o andre direkte tapsreduserende tiltak 

- Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget; utprøving av nye tiltak, elektronisk overvåking og 

forskning- og utredningsoppgaver 

- Konfliktdempende tiltak (tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner for tiltak 

som har til hensikt å dempe konflikter forårsaket av rovvilt), og tiltak for å øke 

kunnskapsgrunnlaget (radiobjeller, bruk av kadaverhund mv.).  

- Akutte tiltak, inkludert kostnader ved skadefellingsforsøk 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-01-01-3
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/13e1fee385214a549f3fb14ce36570d8/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag---revidert-etter-vedtak-i-sak-11-19.pdf
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Økonomiske rammer for 2023  

Rovviltnemnda har mottatt økonomiske rammer for tildeling av forebyggende og 

konfliktdempende tiltak fra Miljødirektoratet i brev datert 23. februar 2023. Region 6 er tildelt 

13,5 mill. over post 1420.73, noe som er det samme som i 2022. Tildelingen på posten 

1420.21 Tjenestekjøp er 1,5 mill. for regionen, noe som er kr 300 000,- mer enn i 2022. Tildelingen 

på posten 1420.21 drift av nemnda/sekretariat er på kr 1 000 000,- for regionen, noe som er kr 

200 000,- mer enn i 2022. Økningen er med bakgrunn i økte kostnader knyttet til revidering av 

forvaltningsplanen. Kostnadene med vakttelefon for statsforvalterne dekkes over post 1420.21 

drift av nemnda/sekretariat.   

 

Miljødirektoratet ber i brevet 23. februar 2023 rovviltnemnda om å:  

• Fordele midlene mellom statsforvalterne i regionen  

• Fordele tilskuddsmidlene mellom ulike tiltakstyper og sette av en reserve for akutte 

tiltak/fylke.  

• Gi tilbakemelding til Miljødirektoratet innen 12. april 2023.   

 

Sekretariatets vurdering  

Sekretariatsgruppen har drøftet seg fram til et omforent forslag til fordeling av den økonomiske 

rammen fra Miljødirektoratet. Det er foreslått samme fordeling av post 1420.73 mellom Møre og 

Romsdal og Trøndelag som i 2022. Videre har statsforvalterne for hvert av fylkene laget et forslag 

til budsjett for bruken av midlene fordelt på ulike tiltak. Statsforvalterne viderefører de strenge 

kriteriene for å få tildelt tilskudd til planlagt forsinket slipp og planlagt tidlig nedsanking. Dette 

innebærer at søknader om planlagt forsinket slipp og planlagt tidlig nedsanking kun innvilges 

hvis alle i beitelaget er med på tiltaket. Det gis heller ikke i utgangspunktet tilskudd til forsinket 

slipp og tidlig nedsanking utenfor forvaltningsområdet for jerv og bjørn (unntaket er 

beiteområder med kjent skadehistorikk til bjørn der hele beitelaget er med på tiltaket, områder 

utenfor forvaltningsområdet for bjørn med kjent forekomst av binner, samt områder utenfor 

forvaltningsområdet med store jervetap i Møre og Romsdal). Det settes av en egen pott midler til 

akutte tiltak, der mye er tenkt brukt på godtgjøring av kommunale og interkommunale fellingslag 

og akutt tidlig nedsanking ved behov. Dette er i tråd med anbefalinger gitt av 

næringsorganisasjonene i dialogmøter mellom organisasjonene og Statsforvalteren.   

 

I Møre og Romsdal settes det av en pott midler til tidlig nedsanking for hele fylket, og tiltaket 

settes inn ved behov i beiteområder der det oppstår skadesituasjoner. Det er det kommunale 

rovviltutvalget i den berørte kommunen som iverksetter tidlig nedsanking etter avtale med 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal.  

 

Forslag til fordeling av midlene på posten 1420.21 Tjenestekjøp er basert på innmeldte behov fra 

statsforvalterne i Møre og Romsdal og Trøndelag. Kostnader til prosjekter med 

kunnskapsinnhenting som formål finansieres gjennom denne posten. 

 

Om vaktordninger rovvilt og fordeling av post 1420.21 drift av nemnda og sekretariatet  

Begge fylkene har etablert en vaktordning der en kan kontakte saksbehandler også på kveldene 

og i helgene. Vakthavende kan besvare søknader om akutte forebyggende tiltak, søknader om 

skadefelling av fredet rovvilt, og gi meldinger om fellinger/forsøk på felling av rovvilt. I løpet av 

våren 2023 ønsker statsforvalterne i både Trøndelag og Møre og Romsdal å innføre en SMS-

tjeneste hvor det opplyses om kvoter for lisensfelling og kvotejakt. Denne tjenesten benyttes av 

flere andre statsforvaltere.  
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Erfaringsmessig har det vært betydelig mer henvendelser til Statsforvalteren i Trøndelag enn til 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal i løpet av sesongen. Kostnadene med beredskapen er også 

større i Trøndelag enn de er i Møre og Romsdal. Vaktordningen i Møre og Romsdal er under 

endring, og ny modell er ikke ennå fastsatt. Foreslått beløp til vakttelefon hos Statsforvalteren i 

Møre og Romsdal, kr 100 000,- er derfor en økning på kr 70.000, - fra 2022. Resterende beløp på 

kr 900 000,- tildeles Statsforvalteren i Trøndelag og skal dekke møte- og reisegodtgjørelse for 

nemnd/sekretariat, møteutgifter og vakttelefonen for Statsforvalteren i Trøndelag. 

 

Fordeling av post 1420.73 tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak  

Det foreslås å sette av kr 2 500 000,- i Trøndelag og kr 250 000,- i Møre og Romsdal til akutte 

tiltak.   

 

 

 

Tabell 1: Forslag budsjett FKT 1420.73 – Statsforvalteren i Trøndelag.  

Tiltak 1420.73  Søknad 2023  Budsjett 2023  

Forsinket slipp  410 752 230 000 

Tidlig nedsanking  911 050 680 000 

Planlagt utvidet tilsyn*  1 553 500 955 000 

Rovdyravvisende gjerder**  344 955 250 000 

Radiobjeller***  3 265 410 1 900 000 

Reindrift – tidlig slakt  3 075 980 1 830 000 

Reindrift – annet  1 226 330 460 000 

Kommuner – kursing fellingslag  1 077 965 615 000 

Konfliktdempende tiltak  1 782 750 1 520 000 

Akutt forebyggende tiltak  0 2 500 000 

Annet  53 543 30 000 

Sum  13 702 235 10 970 000 

   

Korte kommentarer til tabell 1 fra SFTL:  

* Det gis bare midler til planlagt utvidet tilsyn i kombinasjon med andre tiltak som regnes 

som direkte tapsreduserende, som tilsyn i forbindelse med tidlig nedsanking, flytting av sau, 

tilsyn i kombinasjon med bruk av kadaverhund og vokterhund.  

** Tilskudd til drift av rovdyravvisende gjerde er satt til kr 5,- i 2023. 

***Det gis ikke støtte til drift av radiobjeller, men innkjøp. Det gis ikke støtte til innkjøp av 

radiobjeller for enkeltpersoner.  

 

 

Tabell 2: Forslag budsjett FKT 1420.73 – Statsforvalteren i Møre og Romsdal.  

Tiltak 1420.73   Søknad 2023  Budsjett 2023  

Tiltak med direkte 

tapsreduserende effekt: 

   

- tiltak som fysisk skiller 

rovdyr og beitedyr 

Tidlig nedsanking 625 000* 625 000* 

- utvida tilsynsaktivitet i 

kombinasjon med 

andre tiltak 

Intensivt tilsyn i kombinasjon 

med kadaverhundsøk 

743 078 680 000 

Vokterhund 110 000 110 000 

- andre direkte 

tapsreduserende tiltak 

Utstyr til bås, felle, åteplass 81 700** 60 000 
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Tiltak for å øke 

kunnskapsgrunnlaget 

Innkjøp av elektronisk 

overvåkingsutstyr 

455 000 *** 

Annet teknisk utstyr 99 518 *** 

Kadaverhundkurs 119 000 119 000 

Kurs kommunale 

skadefellingslag 

160 800 160 800 

Beitekartlegging Surnadal 400 000 0 

Prosjekt dødsårsak Surnadal 200 000 200 000 

Pilot RFID saltsteinsplasser 

Sunndal 

40 000 40 000 

Kurs/seminar av NJFF 185 000 185 000 

Konfliktdempende tiltak NJFF Undervisning 

ungdomsskole 

85 000 *** 

Akutte tiltak Skadefellingsforsøk 0 250 200 

Innleie av hundeekvipasje fra 

Østerdalen til Trollheimen 

100 000 100 000 

Ikke relevante søknader****  586 793 0 

Sum   3 990 899  2 530 000  

 

 

Korte kommentarer til tabell 2 fra SFMR:  

*I Møre og Romsdal settes det av en felles pott på kr 625 000,- til tidlig nedsanking i 

skadesituasjoner. 

**Vi trener en oversikt over utstyr og tidligere løyvde midler til bås/åteplasser i Fjord kommune 

før eventuell tildeling. 

***Søknader om elektronisk overvåkingsutstyr/teknisk utstyr saksbehandles først etter 

beitesesongen. Gjelder også et NJFF-prosjekt om undervisning i ungdomsskolen. 

****Søknader som ikke faller inn under regelverket i forskrift og forvaltningsplan. 

 

 

Fordeling av midlene til post 1420.21 Tjenestekjøp  

 

Tabell 3: Forslag budsjett FKT 1420.21 Tjenestekjøp   

Tjenestekjøp 1420.21  fordelt 2023  Budsjett 2023  

Intensiv overvåking gaupe Nordmøre og Trøndelag* 280 000 280 000 

Div. SFTL (evt. hasteanalyser DNA)   220 000 220 000 

SMS varsling rovvilt 100 000 100 000 

Videreføring av droneprosjekt i henhold til bestilling fra 

nemnda** 

600 000 600 000 

Ufordelte midler 300 000 300 000 

Sum  1 500 000 1 500 000 

   

Korte kommentarer til tabell 3: 

*De totale kostnadene er på kr 450 000,-, hvorav kr 170 000,- ble utbetalt i 2022 

**I tråd med nemndas vedtak i sak 40/22 Forslag tjenestekjøp FKT/forsknings- og 

kunnskapsprosjekt 2023 den 31. oktober 2022. 

 

Det er fremlagt forslag til fordeling av midlene på ulike tiltak. Midlene forvaltes i 2023 felles for 

begge fylkene av Statsforvalteren i Trøndelag. Forslagene i tabellene vil av Statsforvalterne anses 
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som retningsgivende dersom rovviltnemnda vedtar foreslått fordeling. Samtidig må det være 

rom for mindre endring og omprioritere midler mellom de ulike tiltaksposten ved behov.   

 

 

Sekretariatets tilrådning:  

 

Fordelingen av tilskudd (kr 13 500 000,-) over 1420.73:  

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal kr 2 530 000,-  

• Statsforvalteren i Trøndelag kr 10 970 000,-  

 

Fordelingen av midler til tjenestekjøp (kr 1 500 000,-) over 1420.21:  

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal kr 0,-  

• Statsforvalteren i Trøndelag kr 1 500 000,-  

 

Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr 1 000 000,-) over 1420.21:  

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal kr 100 000,- (nemndsmøter og vakttelefon)  

• Statsforvalteren i Trøndelag kr 900 000,- (drift av nemnda og vakttelefon)  

 

Ved prioritering mellom ulike søknader gjelder føringene gitt i Forvaltningsplan for rovvilt i region 6 

Midt-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag.   
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 06/2023 21.03.2023 

 

 

06/23 Gjennomgang av innspillene til revidering av forvaltningsplan 

 

 

Dokumenter i saken: 

1. Gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge 

2. Exl-fil med sammendrag av innspill - revidering av forvaltningsplan rovvilt 

3. Kort tematisk oppsummering av innspillene 

 

 

Gjeldende forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 Midt-Norge er fra 2018, og er den femte 

forvaltningsplanen etter at den første ble vedtatt av rovviltnemnda i 2006. Den første 

forvaltningsplanen er revidert fire ganger; 2009, 2011, 2013 og 2018 (gjeldende plan). Gjeldende 

plan kan lastes ned her: https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-

fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-

og-trondelag.pdf  

 

Melding om oppstart av arbeidet med revidering av forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 

Midt-Norge ble sendt ut per brev fra rovviltnemnda datert 4. november 2022. Det har blitt 

avholdt åpne innspillsmøter i Steinkjer, Rauma, Surnadal og Midtre Gauldal henholdsvis 30. 

januar, 1. februar, 2. februar og 6. februar 2023. Det ble også holdt et eget innspillsmøte for 

reindrift på Stjørdal 31. januar 2023. Frist for å komme med skriftlig innspill var 1. mars 2023. 

Oppstartsmeldingen i sin helhet kan leses her: https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-

trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/melding-om-oppstart---revidering-av-

forvaltningsplan-for-rovvilt-i-rovviltsregion-6-midt-norge.pdf  

 

I forbindelse med innspillsperioden for revidering av forvaltningsplanen for store rovdyr i region 

6 Midt-Norge har det kommet inn 42 innspill. Alle innspillene kan lastes ned i fulltekst her: 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-

6/innspill-til-revidering-av-forvaltningsplan2/  

 

Rovviltnemndas arbeid med forvaltningsplan er forankret i rovviltforskriftens § 6 om Regional 

forvaltningsplan for rovvilt, hvor det står at:  

«Rovviltnemnden skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen skal det 

etableres en geografisk differensiert forvaltning i regionen, jf. forskriften § 1» som sier at: 

• Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og 

kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse 

og andre samfunnsinteresser.  

• Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i 

ulike områder og for de ulike rovviltarter. 

• Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning. 

 

Videre sier rovviltforskriftens § 6 at:  

• «Forvaltningsplanen skal vise hvordan rovviltnemnden vil prioritere midler til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak innenfor regionen i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert 

forvaltning. Planen skal også gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/melding-om-oppstart---revidering-av-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-rovviltsregion-6-midt-norge.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/melding-om-oppstart---revidering-av-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-rovviltsregion-6-midt-norge.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/melding-om-oppstart---revidering-av-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-rovviltsregion-6-midt-norge.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/innspill-til-revidering-av-forvaltningsplan2/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/innspill-til-revidering-av-forvaltningsplan2/
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reindriftspolitiske virkemidler innenfor regionen for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk 

og reduserte tap og konflikter.» 

 

I rovviltforskriftens § 2 punkt k defineres rovviltnemnd som: «Offentlig viltorgan opprettet i 

medhold av viltloven § 4 med ansvar for forvaltning av gaupe, jerv, bjørn og ulv i en region». 

Rovviltforskriften finner dere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242  

 

En del av innspillene er knyttet til områder og tiltak som rovviltnemnda ikke har myndighet til å 

gjennomføre. Dette er innspill om blant annet regelverket rundt skadefelling, lisensfelling og 

kvotejakt, forvaltningen av kongeørn, erstatningsordningene for tap av bufe til fredet rovvilt, 

andre rammevilkår for tamreindrift og landbruk (utmarksbeite), bestandsmål, 

bestandsovervåkning og -metodikk, inndeling av rovviltregioner, antall representanter i 

rovviltnemnda, bruken av FKT-midler ut over rammen gitt i forskrift om tilskudd til forebyggende 

tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Det er også kommet inn en del innspill om 

områder og tiltak rovviltnemnda har myndighet over, men som ikke nødvendigvis hører direkte 

inn under forvaltningsplanen. Dette er for eksempel innspill på tildeling av kvoter for lisensfelling 

av jerv og kvotejakt på gaupe, samt lisens- og kvotejaktsområder. 

 

Mange av innspillene er relevant i forhold til revidering av forvaltningsplanen, og som 

rovviltnemnda må ta stilling til før revidert forvaltningsplan sendes ut på høring. Dette er innspill 

knyttet mot følgende: 

• Forvaltningsområder 

o Forvaltningsområder for bjørn, gaupe og jerv – endres eller beholdes? 

o Sonebasert vs. skadebasert forvaltning 

o Oppfølging av geografisk differensiert forvaltning i praksis 

o Kalvingsområder for tamrein 

• Skadefelling, lisensfelling og kvotejakt 

o Samarbeid og samordning mellom skadefellingslag og forvaltning 

o Raskt og effektivt uttak av skadevolder 

o Bestandsregulering (kvotejakt, lisensfelling og ekstraordinære uttak) 

• Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) 

o Prioritering av bruk av FKT-midler 

o Prioritering av forebyggende og konfliktdempende tiltak 

o Forebyggende og konfliktdempende tiltak vs. beitebruk 

o Slipp og sankedato for sau 

• Annet 

o Års-hjul og møteform i nemnda 

o Fylkesvise bestandsmål 

o Samarbeid/samordning med tilgrensende rovviltregioner 

 

Dette er bare en kort sammenstilling av ulike tema innspillene har tatt for seg. For en mer 

detaljert sammenstilling av innkomne innspill vises det til vedlegg 2 og 3 (se dokumenter i sak). 

Det understrekes at vedleggene er sekretariatets tolkning av hva hovedtrekkene i innspillene er, 

og det er gjort en filtrering på hva som er aktuelle innspill for revidering av forvaltningsplanen. 

For en utdypelse av innspillenes detaljer, vises det til innspillene i sin helhet. Alle innspillene kan 

lastes ned i fulltekst her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-

klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/innspill-til-revidering-av-forvaltningsplan2/ 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/innspill-til-revidering-av-forvaltningsplan2/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/innspill-til-revidering-av-forvaltningsplan2/
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Saksbehandling videre: 

• Arbeidsmøte(r) i sekretariatsgruppen i mars/april 2023 

o Sekretariatsgruppen diskuterer og vurderer de forskjellige innspillene 

• Arbeidsmøte i rovviltnemnda i april 2023 

o Sekretariatet legger frem sekretariatets og sekretariatsgruppens vurderinger av 

de innspillene som er relevante for revideringen, samt annet som sekretariatet 

anser som relevant for revideringen av forvaltningsplanen 

o Rovviltnemnda og sekretariatsgruppen diskuterer de forskjellige innspillene og 

sekretariatets vurderinger under arbeidsmøtet. 

o Rovviltnemnda gir anbefalinger for sekretariatets videre arbeid med revideringen 

av forvaltningsplan 

• I tråd med vedtatt fremdriftsplan legger sekretariatet og sekretariatsgruppen frem 

forslag til revidert forvaltningsplan under nemndas møte i mai 2023. 

 

 

Sekretariatets tilrådning 

• Rovviltnemnda tar saken til orientering. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 07/2023 21.03.2023 

 

 

07/23 Svar til NOAH – svar på spørsmål stilt i klage på vedtak om kvote for kvotejakt på 

gaupe 

 

 

Dokumenter i saken: 

• Klage på nemndas vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe 2023 – NOAH - for dyrs 

rettigheter 151122 

• Ber om svar på spørsmål stilt i klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 

- NOAH 300123 

 

Sekretariatets tilrådning – svar til NOAH 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet den 31. oktober 2022 vedtak om kvote for kvotejakt 

på gaupe 2023 i sak 37/22. Vedtaket ble bl.a. påklaget av NOAH – for dyrs rettigheter i brev datert 

15. november 2022. Klagene ble delvis tatt til følge, og Klima- og miljødepartement (KLD) har i 

klageavgjørelse datert 26. januar 2023 opprettholdt rovviltnemndas vedtak om totalkvote på 24 

gauper, men redusert hunndyrkvoten fra totalt 8 voksne hunngauper til 5 voksne 

hunngauper. Mer informasjon om nemndas kvotevedtak og KLDs klageavgjørelse finner dere 

her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/kvotejakt-pa-gaupe-

2023/ 

 

NOAH ber i e-post datert 30. januar 2023 om å besvare tre spørsmål som de mener ikke er 

besvart av nemnda i forbindelse med klagebehandlingen av nemnda den 28. november 2022, 

eller av Klima- og miljødepartementet i klageavgjørelse datert 26. januar 2023. Nemnda vil her 

redegjøre for sine vurderinger på de tre konkrete spørsmålene: 

1) NOAH krever svar på hvorfor ikke rovviltnemnda har tatt hensyn til gaupas status 

som sterkt truet på rødlista, som gjøres for andre arter i samme situasjon (for 

eksempel fjellrev), og hvordan nemnda mener at en art som befinner seg i en slik 

tilstand kan anses å ha et høstingsverdig overskudd. 

Gaupe er kategorisert som sterkt truet (EN) på den norske rødlisten fra 2021. Ifølge Artsdatabankens 
rødliste vurdering av gaupe er den sterkt truet på grunn av få reproduserende individer. Selv om 
bestanden ligger på det nasjonale bestandsmålet for gaupe, som den gjorde før kvotejakta i 2022, vil 
gaupe med kriteriene for rødlistevurderingene, kategorisert som en sterkt truet art på grunn av få 
reproduserende individer. Det er Stortinget som har fastsatt det nasjonale bestandsmålet for gaupe 
på 65 familiegrupper. For at gaupe skal forbedre sin status på rødlisten må mest sannsynlig det 
nasjonale bestandsmålet økes, noe som er opp til Stortinget å bestemme og ikke rovviltnemnda. 
 
Region 6 Midt-Norge har et regionale bestandsmål på 12 familiegrupper. Rovviltforliket av 2011 
punkt 2.1.7 sier at, sitat: Rovviltforvaltningen skal skje på en slik måte at antall ynglinger holdes så 
nær bestandsmålet som mulig, og forvaltningen iverksetter de tiltak som er nødvendig i tråd med 
teksten nedenunder, sitat slutt. Det regionale bestandsmålet på 12 familiegrupper er verken et 
minimumsmål eller et maksimumsmål, men et eksakt tallfestet mål. For region 6 Midt-Norge 

betyr dette at rovviltnemnda i region 6 skal forvalte gaupebestanden på en slik måte at antall 

familiegrupper holdes så nært det regionale bestandsmålet på 12 familiegrupper som mulig.  

 

Kommentarene til rovviltforskriftens § 7 Generelle bestemmelser om vedtak fattet av 

rovviltnemnden sier at, sitat; Ved vurdering av felling eller jakt skal rovviltnemnden gjøre en samlet 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/kvotejakt-pa-gaupe-2023/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/kvotejakt-pa-gaupe-2023/
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vurdering av bestandens status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at bestanden etter neste 

yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen, sitat slutt. Om det er et 

«høstningsverdig overskudd» er avhengig av om bestanden er over regionens bestandsmål, ikke 

om bestanden er over eller under det nasjonale bestandsmålet. I region 6 er har bestanden av 

gaupe ligget over regionens bestandsmål på 12 familiegrupper, og nemnda anser derfor at det 

foreligger et «høstningsverdig overskudd». 

 

2) NOAH ber om at rovviltnemnda begrunner hvorfor naturmangfoldlovens § 4 / 5 

vedrørende den økologiske betydningen gaupa har i intakte og velfungerende 

økosystemer, ikke blir tilstrekkelig vurdert. 

Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer og 
forvaltningsmål for arter må sees opp mot de fastsatte bestandsmålene nasjonalt og regionalt. Det er 
det regionale bestandsmålet som er rovviltnemndas ansvar, og når bestanden av gaupe i regionen er 
på eller over bestandsmålet ansees hensynet til Nml. §§ 4 og 5 som oppfylt. Tiltak etter 
naturmangfoldloven skal også avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jf. § 14 i Nml. Ved 
fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe er det spesielt hensynet til sau- og reindriftsnæringen 
som vedtaket skal avveies opp mot. 
 
At det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper ikke er oppnådd, betyr ikke at rovviltnemnda i 
region 6 skal fravike målsettingen om å holde gaupebestanden så nært det regionale bestandsmålet 
på 12 familiegrupper som mulig. Det er ikke rovviltnemnda i region 6 sin oppgave å holde bestanden 
over region 6 sitt regionale bestandsmål for å kompensere for manglende måloppnåelse nasjonalt 

og i andre rovviltsregioner.  

 

3) NOAH krever at effekten av nemndas årlige vedtak om kvotejakt på en sterkt truet 

art blir tydelig vurdert. 

Effekten av nemndas vedtak er redegjort for i sekretariatets saksfremlegg til møte den 31. 

oktober 2022. Ved fastsettelse av kvoten ble bestandsutvikling, avgangen av gauper de siste tre 
årene, skadesituasjonen, samt NINAs prognosemodell lagt til grunn. Sekretariatet og rovviltnemnda 

la til grunn uttak av vedtatt kvote medførte at gaupebestanden før jakt i 2024 skulle ligge på 

regionens bestandsmål på 12 familiegrupper. Vedtaket og saksfremlegget kan lastes ned her: 

https://www.miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?sakid=51385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?sakid=51385
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 08/2023 21.03.2023 

 

 

08/23 Ålen Beitelag – søknad om utvidet kvote – kvotejakt gaupe 2023 

 

 

Dokumenter i saken: 

• Innspill til revideringen av forvaltningsplan rovvilt - Ålen Beitelag 150223 

 

Innspillet kan lastes ned her: https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-

fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/innspill-til-revideringen-av-forvaltningsplan-rovvilt---alen-beitelag-

150223.pdf 

 

Bakgrunn 

I sitt innspill datert 15. februar 2023 til revideringen av forvaltningsplan for rovvilt region 6 Midt-

Norge skriver Ålen Beitelag avslutningsvis følgende: 

• Ønsker samtidig å søke om å få utvidet kvote for årets jakt pga. at vi mener bestanden pr. 

i dag er for stor. Dette som et forebyggende tiltak før årets beitesesong. Håper våre 

synspunkter blir tatt til følge. 

 

Sekretariatet tolker innspillet fra Ålen Beitelag som en forespørsel til rovviltnemnda om å fatte 

nytt vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2023.  

 

Sekretariatets vurdering 

Årets gaupejakt i Trøndelag og Møre og Romsdal ble stanset allerede første dag. Startkvoten var 

på totalt 22 dyr, der maksimalt fire kunne være voksne hunndyr. Rovviltnemnda hadde også en 

reservekvote, den var på to dyr, hvorav ett voksent hunndyr. Allerede tidlig ettermiddag på første 

jaktdag ble det klart at det var felt seks voksne hunngauper, og at hunndyrkvoten for både 

startkvoten og reservekvoten var fylt for regionen. Kvotejakta ble dermed stanset, og ettersom 

den totale hunndyrkvoten på fem voksne hunngauper var fylt, hadde ikke rovviltnemnda 

muligheten til å tildele dyr fra reservekvoten. Hvis rovviltnemnda skal imøtekomme søknaden fra 

Ålen Beitelag om utvidet kvote må nemnda fatte nytt kvotevedtak, noe sekretariatet ikke 

anbefaler. 

 

Klima- og miljødepartementet viser i en klageavgjørelse datert 20. oktober 2017 om endring av 

kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 til at det normalt ikke bør gjøres endringer i vedtak som er 

endelig avgjort av departementet etter klage, og at nemndene bør vise tilbakeholdenhet med å 

endre vedtak i kvotejaktsperioden. Rovviltnemnda har etter rovviltforskriften § 11 tredje ledd 

myndighet til å endre eget vedtak, i dette tilfelle kvote for kvotejakt på gaupe «dersom nye 

opplysninger tilsier det». I denne saken vil dette si nye opplysninger etter at KLDs klageavgjørelse 

datert den 26. januar 2023. Sekretariatet kan ikke se at dette vilkåret er oppfylt. 

 

KLDs klageavgjørelse datert 26. januar 2023 finner dere her: 

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/9edb5c9aaa3b49839e1365d7517eacf3/avgjorelse

-av-klage-pa-vedtak-om-kvote-for-kvotejakt-pa-gaupe-i-region-6-i-2023.pdf 

 

I en annen klageavgjørelse datert 30. mars 2016 opphevet Klima- og miljødepartementet 

rovviltnemnda i region 6 sitt vedtak om bruk av reservekvoten. Daværende nemnds vedtak om 

bruk av reservekvote medførte en endring av kvotevedtaket, og var ikke i tråd med KLDs 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/innspill-til-revideringen-av-forvaltningsplan-rovvilt---alen-beitelag-150223.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/innspill-til-revideringen-av-forvaltningsplan-rovvilt---alen-beitelag-150223.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/innspill-til-revideringen-av-forvaltningsplan-rovvilt---alen-beitelag-150223.pdf
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/9edb5c9aaa3b49839e1365d7517eacf3/avgjorelse-av-klage-pa-vedtak-om-kvote-for-kvotejakt-pa-gaupe-i-region-6-i-2023.pdf
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/9edb5c9aaa3b49839e1365d7517eacf3/avgjorelse-av-klage-pa-vedtak-om-kvote-for-kvotejakt-pa-gaupe-i-region-6-i-2023.pdf
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klageavgjørelse datert den 20. januar 2016, samt at det ikke var nye opplysninger som tilsier at 

nemnda kan endre eget vedtak. Vilkåret «dersom nye opplysninger tilsier det» var dermed ikke 

oppfylt, og KLD fastslo derfor at vedtaket var ugyldig. 

 

Det har ikke kommet inn opplysninger som tilsier at gaupebestanden er vesentlig endret etter 

KLDs klageavgjørelse den 26. januar d.å. I enkelte år har rovviltnemnda bestilt en foreløpig 

bestandsrapport pr. 1. mars fra Rovdata som grunnlag for eventuell tildeling fra reservekvoten. 

På grunn av at reservekvoten (hunndyrkvoten) ble fylt ved overskyingen på jaktas første dag har 

ikke nemnda noen reservekvote å tildele fra, og det var derfor ikke behov for å bestille en 

foreløpig bestandsrapport fra Rovdata. 

 

Sekretariatets tilrådning 

• Med bakgrunn i at vilkåret «dersom nye opplysninger tilsier det» ikke er oppfylt, fraråder 

sekretariatet av rovviltnemnda fatter nytt vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2023. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 09/2023 21.03.2023 

 

 

09/23 Eventuelt 

• Møtedato arbeidsmøte april 

Fastsette dato for arbeidsmøte mellom sekretariatsgruppen og rovviltnemnda i 

henhold til fremdriftsplan – revidering av forvaltningsplan. 

• Nemndsmøte mai 

Fastsette dato for møte i mai for rovviltnemnda. 

 

 


