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Melding om oppstart av arbeidet med revidering av forvaltningsplan 
for store rovdyr i rovviltsregion 6 Midt-Norge 
 

Rovviltnemnda i region 6 sender herved ut melding om oppstart av arbeidet med revideringen 

av gjeldende forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 Midt-Norge. Gjeldende 

forvaltningsplan fra november 2013 kan lastes ned her: 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/ 

 

Rovviltnemndenes ansvar og arbeidsoppgaver er hjemlet i Forskrift om forvaltning av rovvilt 

av 18. mars 2005. I henhold til forskriften skal rovviltnemnda utarbeide en forvaltningsplan 

som skal legge til rette for og nå fastsatte bestandsmål, samtidig som en sikrer forutsigbarhet 

for berørte parter, herunder landbruk, reindrift og utmarksbaserte næringer. Med bakgrunn i 

nemndenes nedfelte ansvar og arbeidsoppgaver har gjeldende forvaltningsplan en tredelt 

målsetting om at den skal bidra til: 

 Sikring av rovviltartenes overlevelse gjennom oppfylling av Stortingets bestandsmål 

 Lavere konflikter og å sikre næringsdrift, herunder aktivt bruk av utmarksbeite, 

gjennom målrettede virkemidler 

 Forutsigbarhet 

 

Rovviltnemnda har bedt sekretariatet om en evaluering av forvaltningsplanens tredelte 

målsetting. Under møte i rovviltnemnda den 26. mai 2016 vedtok rovviltnemnda å starte 

arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen for store rovdyr i region 6 Midt-Norge. 

Følgende fremdriftsplan er lagt: 

 

2016 

26. mai:  Vedtak om oppstart av rullering av forvaltningsplan 

Juni: Kunngjøring av oppstart med varsling av berørte offentlige 

myndigheter, lag, organisasjoner, institusjoner og andre interesserte. 

Juni – oktober: Innspillsperiode med fylkesvise innspillsmøter.  

1 november:  Frist for skriftlige innspill 

November – mars Sekretariatet utarbeider planforslag. 

 

2017 

Møte i mars: Vedtak om at planforslaget legges ut på offentlig høring med 

høringsfrist 15. august 2017. 

Mars – august:  Fylkesvise høringsmøter i høringsperioden 
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August – oktober: Vurdering av uttalelsene og innspillene. Arbeidsmøte i rovviltnemnda i 

denne perioden. 

Møte i oktober: Vedtak om forvaltningsplan. Forvaltningsplanen oversendes 

Miljødirektoratet til faglig uttalelse. 

Møte i desember: Rovviltnemnda fatter vedtak om godkjenning av forvaltningsplanen. 

 

Forvaltningsplan for rovdyr i region 6 ble første gang vedtatt i november 2006. Revideringen 

av forvaltningsplanen skal ta utgangspunkt i gjeldende plan som ble godkjent av 

rovviltnemnda den 21. november 2013. Etter at gjeldende forvaltningsplan ble godkjent har 

spørsmålet om etablering av yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag og 

konsekvensene ved å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv blitt utredet av Norsk 

institutt for naturforskning (NINA). Utredningen fra NINA ble gjennomført på oppdrag av 

rovviltnemnda (se NINA-Rapport 1123) 

 

Med bakgrunn i NINAs utredning fattet rovviltnemnda, i 2015, følgende vedtak.: 

 Forollhogna sin status som yngleområde for jerv må sees i sammenheng med region 3 

sitt samordningsoppdrag for forvaltningen av den sørvestlige bestanden av jerv. I 

påvente av at region 3 sitt samordningsoppdrag for en helhetlig forvaltning av den 

sørvestlige jervebestanden ferdigstilles beholder Forollhogna inntil videre sin status 

som yngleområde for jerv. Dagens grenser for yngleområde for jerv i Forollhogna 

opprettholdes. 

 Det vil ikke bli etablert yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag. Dagens 

yngleområde for bjørn opprettholdes. 

 

Forollhognas status som yngleområde for jerv skal derfor vurderes på nytt i forbindelse med 

revideringen, mens endringer av yngleområde for bjørn i utgangspunktet ikke er gjenstand for 

vurdering under revideringen av forvaltningsplanen. Innspill som tidligere har kommet i 

forbindelse med prosessen rundt Forollhogna følger saken. 

 

NINA og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) leverte i begynnelsen av juni sine 

evalueringsrapporter på henholdsvis regional rovviltforvaltning (NINA-Rapport 1268) og 

rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon basert på norske ressurser 

(NIBIO-Rapport Vol. 2, nr. 63). Det er pr. dags dato noe uklart hvordan disse rapportene skal 

behandles videre fra sentralt hold. Godkjenning av forvaltningsplanen i desember 2017 

forutsetter at dette er avklart og at eventuelle endringer i den regionale rovviltforvaltningen 

med bakgrunn i disse rapportene er vedtatt. Region 3 sitt samordningsoppdrag for den 

sørvestlige jervebestanden må også være ferdigstilt og bearbeidet fra sentralt hold før revidert 

forvaltningsplan for region 6 blir endelig vedtatt av rovviltnemnda. 

 

Alle som ønsker det kan komme med skriftlige innspill til oppstartsmeldingen. 

 

Innspill sendes til: 

Rovviltnemnda i region 6 

c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Postboks 2600 

7734 Steinkjer 

Eller på e-post til: fmntpost@fylkesmannen.no  

 

Frist for å komme med innspill er satt til 1. november 2016.  
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Aktuelle rapporter kan lastes ned under rovviltnemndas hjemmeside: 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Gunnar Alstad 
Leder 

 

 

Inge Hafstad  
Sekretær 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrifter 
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