
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  

Rovviltnemnda i region 6 Gunnar Alstad Inge Hafstad 

c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 974 89 360 74 16 80 66 

Postboks 2600 goalstad@online.no   fmntiha@fylkesmannen.no  

7734 STEINKJER 

 

 
 
Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 
 

 

Tid: Torsdag 1. september 2016 kl. 08:30 – 13:00 

Sted: Grong Hotell i Grong kommune 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Gunnar Alstad (leder), Mattias Jåma, Frank Sve, Idar 

Bransfjell. Meldt forfall: Gunn Stokke (vara Per Olav Hopsø kunne ikke 

møte), Anne Berit Sæther (meldte forfall på kort varsel, vara ikke innkalt). 

 

 Andre: Lina Nøstvold, Julie Vesterhus & Kjell Kippe (Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag), Kjell Vidar Seljevoll & Eva Alstad (Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag), Astrid Buset & Marianne Aas Halse (Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal), Jostein Dragset (Mattilsynet), Tore Solstad (Statens naturoppsyn), 

Kari Åker (Sør-Trøndelag bondelag) 

 

Saksliste: 

Sak 41/16: Godkjenning av innkallelse og saksliste 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent uten merknader. 

 

Sak 42/16: Referat- og orienteringssaker 

1. Lisensfelling av bjørn høsten 2016 

Miljødirektoratet fattet den 5. august 2016 vedtak om kvote for lisensfelling av bjørn høsten 

2016 for rovviltsregion 5, 6, 7 og 8. Totalkvoten ble satt til syv bjørner, hvorav to kan felles i 

region 6 Midt-Norge.  

 

Sekretariatet redegjorde kort for nemndas anbefaling til direktoratet, samt direktoratets vedtak 

om kvote. Rovviltnemnda i region 6 ga følgende anbefaling i brev datert 2. august 2016: 

Rovviltnemnda foreslår følgende kvote for lisensfelling av bjørn i 2016 for region 6: 

 Område uten mål om yngling av bjørn: 

o 3 (tre) bjørner 

 Område med mål om yngling: 

o 0 (null) bjørner 

 Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra fellingstillatelsen. 

 

Nemnda diskuterte muligheten for at en slik anbefaling vedtas tidligere på våren (eksempelvis 

i mai- møte når kvote for skadefelling settes), slik at man unngår samme tidsnød som i år. 

Følges opp av sekretariatet. 

 

2. Orientering om skadefellingstillatelser gitt i beitesesongen 2016 

De forskjellige fylkesmennene orienterte kort om beitesesongen 2016 og de tillatelser/avslag 

som er gitt. Rovviltnemnda ønsker at alle tillatelser fremstilles i en tabell til hvert 
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nemndsmøte, slik at nemnda på en oversiktlig og grei måte kan holde seg oppdatert på dette. 

Det ble også fortatt en kort gjennomgang/orientering om miljøvedtaksregistret.   

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til etterretning. 

 

Sak 43/16: Status for revidering av forvaltningsplan 

Sekretariatet redegjorde kort for hva som er gjort så langt, jf. saksfremlegget. Melding om 

oppstart av arbeidet med revidering av forvaltningsplanen ble utsendt i brev datert 30. juni 

2016. Brevet ble sendt alle kommuner i regionen, organisasjoner, institusjoner og relevante 

foreninger. Oppstartsmeldingen ble også sendt ut på e-postlisten, samt lagt ut som nyhetssak 

på hjemmesiden til rovviltnemnda: https://www.fylkesmannen.no/nb/Nord-Trondelag/Miljo-

og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/ 

 

Dialogmøte for reindrift ble gjennomført i Grong onsdag den 31. august 2016, mens det ble 

bestemt følgende datoer for de fylkesvise innspillsmøtene: 

 Nord-Trøndelag – Verdal mandag den 3. oktober 2016 

 Sør-Trøndelag – Oppdal mandag den 17. oktober 2016 

 Møre og Romsdal – Molde mandag den 24. oktober 2016 

 

De respektive fylkesmennene tar det praktiske ansvaret for gjennomføringen av møte i sitt 

fylke. Rovviltnemnda møter med minimum den/de representanten(e) fra det aktuelle fylket, 

samt leder og sekretær.  

 

Andre forhold som påvirker revideringen: 

 Rapport om evalueringen av regional rovviltforvaltning er publisert (NINA Rapport 

1268). 

 Rapport fra NIBIO om rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon 

er publisert (NIBIO Rapport Vol. 2 63-2016) 

 NINA har kommet med sin rapport vedrørende samordningsoppdraget (NINA Rapport 

1255). 

 

Region 3 Oppland har invitert til møte på Lillehammer den 22. september vedrørende 

samordningsoppdraget. 

 

Skriftlige innspill legges frem for rovviltnemnda, samt at sekretariatet sammenstiller 

innspillene og lager et sammendrag etter fristen for innspill den 1. november 2016. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar gjennomgangen av status for revideringen av forvaltningsplanen til 

etterretning. 

 

Sak 44/16: Status for oppfølging av brev datert 20. juni 2016 fra Klima- og 

miljødepartementet – tidlig nedsanking av sau 

Sekretariatet orienterte kort om brevet fra Klima- og miljøministeren datert 20. juni 2016 

vedrørende tidlig nedsanking av sau i jerveprioriterte områder, og oppdraget som i den 

forbindelse ble gitt til nemndene. Under telefonmøte i rovviltnemnda den 28. juni 2016 ba 

nemnda fylkesmennene om å følge opp brevet med dialog opp mot brukerne inneværende 
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beitesesong, samt legge frem en sak for rovviltnemnda høsten 2016 for videre oppfølging av 

brevet fra KLD.  

 

De forskjellige fylkesmennene orienterte om hva som er gjort fra fylkesmennene for å følge 

opp brevet fra KLD om tidlig nedsanking. Alle fylkesmennene sendte ut brev til kommunene 

som har sau innenfor jerveprioriterte områder etter telefonmøte. Brevet ble etterfulgt av en 

mer detaljert forespørsel til kommuner og saueprodusenter om mulighetsrommet for tidlig 

nedsanking. Resultatene fra denne forespørselen vil bli lagt frem for rovviltnemnda i møte 

den 24. – 25. oktober 2016 i Molde.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar gjennomgangen av status for oppfølging av brevet til etterretning. 

 

Sak 45/16: Lisensfelling av jerv 2016/17 

 Konsekvensene av KLDs klagebehandling 

Sekretariatet orienterte om Klima- og miljødepartementets (KLD) klagebehandling og de 

praktiske konsekvensene av dette. Blant annet kan det ikke tildeles jerv fra tilleggskvoten til 

områder med mål om yngling uten at det fylkesvise bestandsmålet er oppnådd innenfor 

yngleområdet i det aktuelle fylket. I KLDs avgjørelse av klagen på kvote for lisensfelling av 

jerv 2016/17, i brev datert 26. juli 2016, står det følgende om bruken av reservekvoten; 

Reservekvoten kan bare brukes i områder med mål om yngling dersom endelig bestandsstatus 

fra Rovdata (1. oktober) viser at man er på eller over målet i det prioriterte yngleområdet i 

det enkelte fylke innenfor region 6 slik det fremgår av forvaltningsplanen. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig) 

 Orienteringen tas til etterretning.  

 Avventer rapporten fra Rovdata i begynnelsen av oktober før man eventuelt gjør noe.  

 

Sak 46/16: Post til nemnda 

Sekretariatet gjennomgikk postlisten. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar gjennomgangen av postlisten til etterretning. 

 

Sak 47/16: Eventuelt 

1. Møte på Lillehammer angående samordningsoppdraget for forvaltningen av den 

sørnorske jervebestanden 

Rovviltnemnda ber sekretariatet om å forberede innspill til møte mellom rovviltsregionene 1, 

2, 3, 5 og 6 angående samordningsoppdraget på jerv den 22. september 2016 på Lillehammer. 

Her er det allerede nedsatt en arbeidsgruppe (Inge, Astrid, Eva) fra alle fylkesmennene. 

Gruppen forbereder innspillene og sender disse til nemnda. 

2. Hvordan gjøre skadefelling mer effektivt enn i dag.  

Frank Sve ønsker en sak i et senere nemndsmøte i løpet av vinteren om hvordan gjøre 

skadefelling mer effektivt enn i dag. Erfaringer fra jegere, fellingsleder, SNO. Gjerne i løpet 

av vinteren. 

3. Evaluering av prosjektet «mer effektiv jervjakt i Nord-Trøndelag».  

Mattias Jåma ber om at evalueringsrapporten for prosjektet «mer effektiv jervjakt i Nord-

Trøndelag» gjennomgås under et fremtidig nemndsmøte.  



Side 4 av 4 

 

4. Forslag til ny erstatningsordning for tamrein.  

Mattias Jåma ber om at sekretariatet forbereder en sak for nemnda angående høring av 

forslaget til ny erstatningsordning for tamrein. Høringsfristen er 15. november, slik at dette 

må være en sak under møte i Molde 25. oktober.  

 

 

 

 

Lina Nøstvold 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Rådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


