
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  

Rovviltnemnda i region 6 Arne Braut Inge Hafstad 

c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 917 32 770 74 16 80 66 

Postboks 2600 arne.braut@stfk.no  iha@fmnt.no  

7734 STEINKJER 

 

 
Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 
 

Tid: Onsdag 28. oktober 2015 fra kl. 09:00 – 14:00 

Sted: Scandic Hell Hotell i Stjørdal kommune 

Deltagere: Rovviltnemnda: Arne Braut (leder), Toril Melheim Strand, Bjørn Engen. 

Forfall: Siw Bleikvassli, Mattias Jåma & Ida Marie Bransfjell. 

Vararepresentantene Gunnar Alstad, Idar Bransfjell & Ellinor Jåma ble innkalt, 

men ingen hadde anledning til å møte. 

 Andre: Inge Hafstad, Lina Nøstvold, Lisbeth Rannem, Linda Hovde Nordås & 

Bjørnar Wiseth (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Kjell Vidar Seljevoll & 

Eva Alstad (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Astrid Buset & Marianne Aas 

Halse (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Per Flatberg & Erika Brenna 

(Naturvernforbundet), Frank Røyn (Sør-Trøndelag Bondelag), Oddvar 

Mikkelsen (Møre og Romsdal Bondelag), Yngve Rekdal (Norsk institutt for 

bioøkonomi). 

 

Saksliste: 

Sak 35/15: Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra møte den 18.-19. mai, 

telefonmøte den 24. juni og 3. september d.å. Valg av to representanter fra 

rovviltnemnda til å skrive under protokollen. 

 Innkalling ble godkjent uten merknader. 

 Saksliste ble godkjent uten merknader. 

 Protokoll fra møte den 18. – 19. mai 2015 godkjent uten merknader. 

 Protokoll fra telefonmøte den 24. juni 2015 godkjent uten merknader. 

 Protokoll fra telefonmøte den 3. september godkjent uten merknader. 

 Arne Braut, Toril Melheim Strand og Bjørn Engen ble valgt til å skrive under 

protokollen. 

 

Sak 36/15: Referatsaker 

1. Tillatelse til å benytte kunstig lys under lisensfelling av jerv 

2. Klima- og miljødepartementet (KLD) opprettholder rovviltnemndas vedtak om 

betingede skadefellingskvote på gaupe 

3. Klima- og miljødepartementet (KLD) opprettholder rovviltnemndas vedtak om kvote 

for lisensfelling av jerv 2015 – 2016 

4. Avgjørelse av klage på vedtak om tillatelse til felling av kongeørn i Rissa kommune 

5. Brev fra Klima- og miljødepartementet til fylkeskommunene – oppnevning av 

medlemmer til rovviltnemnda 

 

Mer detaljer rundt referatsakene finnes i saksfremlegget til møte. Rovviltnemnda tok 

referatsakene til orientering. 

 

Sak 37/15: Kartlegging av kvalitet og kapasitet på utmarksbeite i region 6 Midt-

Norge 

Yngve Rekdal fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) orienterte om arbeidet med 

kartleggingen av kvalitet og kapasitet på utmarksbeite i Midt-Norge. Presentasjonen til Yngve 

mailto:arne.braut@stfk.no
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Rekdal er finner dere på Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin hjemmeside: 

www.fylkesmannen.no/nt 

 

Sak 38/15: Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2016 

Bestandsovervåkingen viser at gaupebestanden i region 6 ligger over det nasjonale 

bestandsmålet. Det er registrert henholdsvis 8 (1 i MR, 1 i ST og 8 i NT), 12,5 (4 i MR, 2 i ST 

og 6,5 i NT) og 17 (2 i MR, 5 i ST og 10 i NT) familiegrupper av gaupe før jakt i regionen i 

henholdsvis 2013, 2014 og 2015. Nord-Trøndelag deler en familiegruppe med Nordland og en 

med Sverige. Dette gir et gjennomsnitt på 12,5 familiegrupper de tre siste årene for regionen 

(NINA rapport 1179-2015). Dette betyr at rovviltnemnda i region 6 har myndighet til å fatte 

kvote for kvotejakt på gaupe i 2016. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene i forvaltningsplanen godkjent av 

rovviltnemnda den 21. november 2013.   

 

1. En kvote på 26 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2016.  

2. Hunndyrkvote for yngleområdet i Møre og Romsdal settes til 1 voksent hunndyr 

3. Hunndyrkvote for yngleområdet i Sør-Trøndelag settes til 2 voksne hunndyr. 

4. Hunndyrkvote for yngleområdet i Nord-Trøndelag settes til 3 voksne hunndyr. 

5. Ingen hunndyrkvote for områder uten mål om yngling. 

 

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til avgrensete kvotejaktsområder: 

Område med mål om yngling i Møre og Romsdal 

De deler av Møre og Romsdal der det i den geografiske differensieringen for gaupe i 

forvaltningsplanen er mål om yngling (kommunene gamle Aure, Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva Driva). 

 2 gauper (1 voksent hunndyr) 
 

Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag 

Sør-Trøndelag med unntak av Fosenhalvøya, Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, 

samt østlige deler av Tydal og Holtålen kommuner. 

 3 gauper (2 voksne hunndyr) 
 

Område uten mål om yngling i Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya) 

Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, samt østlige deler av Tydal og Holtålen 

kommuner. 

 3 gauper 
 

Område med mål om yngling i Nord-Trøndelag 

Høylandet, Fosnes, Overhalla, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy 

(øst for E6) og Steinkjer kommuner. Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner (vest 

for E6), Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune 

som ligger nord for Namsenfjorden og øst for fjorden Løgnin. 

 5 gauper (3 voksne hunndyr) 
 

Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag (Indre Namdalen) 

Røyrvik og Lierne kommuner, samt Snåsa, Namsskogan og Grong kommuner øst for 

E6. 

 8 gauper 

http://www.fylkesmannen.no/nt
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Område uten mål om yngling (Fosenhalvøya) 

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune 

som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin. 

 5 gauper 

 

2. Det åpnes for kvotefri jakt i Møre og Romsdal, bortsett fra i kommunene Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal, gamle Aure og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva 

Driva. 

 

3. Rovviltnemnda kan vurdere å tildele hele eller deler av en reservekvote på inntil 4 dyr. Det 

skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier 

det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein. Dersom det finnes 

grunnlag for å benytte reservekvoten eller deler av reservekvoten på 4 dyr kan inntil 2 dyr 

av denne være voksne hunngauper.  

 

4. Tildelte gauper kan ikke flyttes fra et kvotejaktsområde til et annet. Det skal gjøres 

unntak fra dette punktet i tilfelle overskyting i en region og dersom reservekvote ikke 

foreligger.  

 

Toril Melheim Strand foreslo følgende endring i ordlyden i punkt 4 (endring i kursiv): 

Tildelte gauper kan ikke flyttes fra et kvotejaktsområde uten mål om yngling til et 

kvotejaktsområde med mål om yngling. Det skal gjøres unntak fra dette punktet i tilfelle 

overskyting i en region og dersom reservekvote ikke foreligger. 

 

Bjørn Engen foreslo følgende tilleggspunkt (punkt 5): 

Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for jakt på gaupe dersom nye 

opplysninger tilsier det. 

 

Først ble det votert over sekretariatets innstilling frem til og med punkt 3.  

 Sekretariatets innstilling frem til og med punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

Så ble det votert over sekretariatets innstilling til punkt 4 opp mot Toril Melheim Strand sitt 

forslag til endringer av punkt 4: 

 Toril Melheim Strand sitt forslag til endringer ble enstemmig vedtatt. 

Så ble det votert over Bjørn Engen sitt forslag tillegg, nytt punkt 5: 

 Bjørn Engen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 16 (jf. § 77), jf. rovviltforskriftens § 11, jf. §§ 3, 4 og 

7, fatter Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende vedtak om kvote for kvotejakt på 

gaupe i medhold av viltlovens § 9 for perioden 1. februar 2016 til 31. mars 2016 i 

rovviltsregion 6 Midt-Norge: 

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene i forvaltningsplanen godkjent av 

rovviltnemnda den 21. november 2013.   

1. En kvote på 26 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2016.  

2. Hunndyrkvote for yngleområdet i Møre og Romsdal settes til 1 voksent hunndyr 

3. Hunndyrkvote for yngleområdet i Sør-Trøndelag settes til 2 voksne hunndyr. 

4. Hunndyrkvote for yngleområdet i Nord-Trøndelag settes til 3 voksne hunndyr. 
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5. Ingen hunndyrkvote for områder uten mål om yngling. 

 

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til avgrensete kvotejaktsområder: 
 

Område med mål om yngling i Møre og Romsdal 

De deler av Møre og Romsdal der det i den geografiske differensieringen for gaupe i 

forvaltningsplanen er mål om yngling (kommunene gamle Aure, Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva Driva). 

 2 gauper (1 voksent hunndyr) 
 

Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag 

Sør-Trøndelag med unntak av Fosenhalvøya, Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, 

samt østlige deler av Tydal og Holtålen kommuner. 

 3 gauper (2 voksne hunndyr) 
 

Område uten mål om yngling i Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya) 

Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, samt østlige deler av Tydal og Holtålen 

kommuner. 

 3 gauper 
 

Område med mål om yngling i Nord-Trøndelag 

Høylandet, Fosnes, Overhalla, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy 

(øst for E6) og Steinkjer kommuner. Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner (vest 

for E6), Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune 

som ligger nord for Namsenfjorden og øst for fjorden Løgnin. 

 5 gauper (3 voksne hunndyr) 
 

Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag (Indre Namdalen) 

Røyrvik og Lierne kommuner, samt Snåsa, Namsskogan og Grong kommuner øst for 

E6. 

 8 gauper 
 

Område uten mål om yngling (Fosenhalvøya) 

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune 

som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin. 

 5 gauper 
 

2. Det åpnes for kvotefri jakt i Møre og Romsdal, bortsett fra i kommunene Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal, gamle Aure og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva 

Driva. 
 

3. Rovviltnemnda kan vurdere å tildele hele eller deler av en reservekvote på inntil 4 dyr. Det 

skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier 

det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein. Dersom det finnes 

grunnlag for å benytte reservekvoten eller deler av reservekvoten på 4 dyr kan inntil 2 dyr 

av denne være voksne hunngauper.  
 

4. Tildelte gauper kan ikke flyttes fra et kvotejaktsområde uten mål om yngling til et 

kvotejaktsområde med mål om yngling. Det skal gjøres unntak fra dette punktet i tilfelle 

overskyting i en region og dersom reservekvote ikke foreligger.  
 

5. Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for jakt på gaupe dersom nye 

opplysninger tilsier det. 
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Sak 39/15: Retningslinjer for skadefellingstillatelser på kongeørn 

Rovviltnemndas medlemmer har ba sekretariatet forberede en sak som går på retningslinjer 

for behandling av søknader om skadefellingstillatelse på kongeørn. Sekretariatet la frem 

forslag til brev som sendes Klima- og miljødepartementet (KLD) der utfordringene med 

dagens regelverk for skadefellingstillatelser ble beskrevet, samt krav om endringer av 

regelverket slik at kongeørn behandles på lik linje som bjørn, gaupe, jerv og ulv (se 

saksfremlegg). 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda vedtok å sende foreslåtte brev til Klima- og 

miljødepartementet. 

 Rovviltnemnda ber sekretariatet forberede en sak om full gjennomgang av 

rovviltforskriften til neste møte. 

 

Rovviltnemndas brev til Klima- og miljødepartementet: 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har under beitesesongen 2015 merket seg at dagens 

regelverk for behandling av søknader om skadefellingstillatelse på kongeørn har skapt store 

utfordringer for beitenæringen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ga tillatelse til skadefelling av 

kongeørn, et vedtak som ble omgjort av Miljødirektoratet den 25. august 2015. Bakgrunnen 

for omgjøringen var at det knyttet seg stor usikkerhet til hvorvidt man klarer å felle det riktige 

skadegjørende individet. Søknader fra kommunene Namdalseid, Flatanger og Verran/Åfjord 

ble avslått av henholdsvis Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag med bl.a. den samme 

usikkerheten. I de områdene hvor kongeørn forvolder størst skade skaper de rigide 

retningslinjene for behandling av søknader om skadefelling av kongeørn stor frustrasjon.  

 

Skadefelling av kongeørn reguleres av rovviltforskriftens § 12 som sier: 

Fylkesmannen kan gi tillatelse til felling av enkeltindivider av kongeørn som volder vesentlig 

skade på bufe eller tamrein, forutsatt at felling kan rettes mot bestemte individer, jf. viltloven 

§ 14. Vedtak om felling skal være begrenset til et bestemt område og tidsrom. Det kan knyttes 

vilkår til fellingstillatelsen. 

 

Retningslinjene for rovviltforskriften utdyper forutsetningene for å innvilge søknader om 

skadefellingstillatelser på kongeørn. Forutsetningen om at felling skal rettes mot bestemte 

individer som volder skade gjør at de fleste søknader om skadefelling av kongeørn blir avslått 

av fylkesmennene. Kadaverfunn er ofte spredt over hele beitesesongen, slik at 

sannsynligheten for at det er samme individ som har forvoldt skadene er små. Det knytter seg 

derfor i de aller fleste tilfellene stor usikkerhet til hvorvidt man klarer å felle det riktige, 

skadegjørende individet av kongeørn.  

 

I følge retningslinjene skal en eventuell skadefellingstillatelse gis for å stoppe en pågående 

skadesituasjon, ikke kun for å forhindre fremtidige skader. Miljødirektoratet slår fast i brev 

datert 17. februar 2014 til Fylkesmannen i Troms at det i gjeldende regelverk ikke er adgang 

til å fatte vedtak om tapsforebyggende skadefelling av kongeørn.  

 

Rovviltnemnda krever at regelverket endres slik at kongeørn behandles på lik linje som bjørn, 

gaupe, jerv og ulv når søknader om skadefellingstillatelse på kongeørn behandles. 
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Rovviltforskriftens § 8 Kvote for betinget skadefelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv, samt § 9 

Fylkesmannens myndighet til iverksetting av betinget skadefelling må endres til slik at §§ også 

omhandler kongeørn.  

 

Sak 40/15: Soneforvaltning og reindrift 

Rovviltnemnda viser til brev fra nemnda til Miljødirektoratet datert 20. mars 2015 vedrørende 

forvaltning av rovdyr innenfor kalvingsområdene for tamrein. Rovviltnemnda ba i sitt brev 

datert 20. mars 2015 om å bli holdt oppdatert på hvilke tiltak som iverksettes. 

Miljødirektoratet har ikke tatt noe direkte initiativ for å oppdatere rovviltnemnda slik nemnda 

ba om i sitt brev. Rovviltnemnda følger opp med nytt brev til Miljødirektoratet med kopi til 

Klima- og miljødepartementet. Sekretariatet la frem forslag til brev i saksfremlegget til møte. 

Rovviltnemnda gjorde ingen endringer av sekretariatets forslag til brev. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda vedtok å sende foreslåtte brev til Miljødirektoratet. 

 

Rovviltnemndas brev til Miljødirektoratet: 

Rovviltnemnda viser til brev fra nemnda datert 20. mars 2015 vedrørende forvaltning av 

rovdyr innenfor kalvingsområdene for tamrein. I nevnte brev viste nemnda til 

forvaltningsplanens punkt 2.2.1 vedr. forvaltning av rovdyr i kalvingsområdene og til brevet 

av 12. mars 2015 fra statsråd Tine Sundtoft når det gjelder «Videre oppfølging om tydelig 

soneforvaltning og høy beredskap» Rovviltnemnda ba om at Miljødirektoratet i samarbeid 

med reindriftsnæringa iverksatte tiltak i tråd med forvaltningsplanens retningslinjer for 

forvaltning av rovdyr innenfor kalvingsområdene for rein. Rovviltnemnda ba om å bli holdt 

oppdatert på hvilke tiltak som ble iverksatt.  

 

I brev fra Klima- og miljødepartementet datert 12. mars 2015 om oppfølging av tydelig 

soneforvaltning og høy beredskap står det at på grunn av rovdyrenes behov for leveområder 

vil det i mange tilfeller være overlapp mellom prioriterte yngleområder for rovdyr og 

kalvingsområder for tamrein. I slike tilfeller vil det ikke være hensiktsmessig eller praktisk 

gjennomførbart å skille ut kalvingsområdene som prioriterte beiteområder. I brevets siste 

avsnitt står det følgende, sitat: Kalvingsområdene for tamrein er imidlertid i en spesiell 

situasjon, da kalvingstida er en særlig sårbar periode for rovdyrskader. Det er derfor viktig 

både med langsiktig arbeid og planlegging, men også en høy beredskap med mål om rask 

avklaring av akutte skadesituasjoner. Dette innebærer at det for å forebygge rovdyrskader 

skal være en lavere terskel for å ta ut rovdyr i kalvingstida også i prioriterte yngleområder 

enn det ellers ville ha vært i slike områder. Når det foreligger rom innenfor rammen av 

bestandsmålet for aktuell rovviltart, og øvrige omstendigheter taler for at det ikke finnes noen 

annen tilfredsstillende løsning, skal felling av skadegjører i kalvingsområdene vurderes også i 

tilfeller hvor området samtidig er et prioritert yngleområde for rovdyr, sitat slutt. 

 

De retningslinjene som rovviltnemnda har nedfelt i forvaltningsplanen for region 6 Midt-

Norge for forvaltningen av rovdyr i kalvingsområdene oppfyller etter rovviltnemndas 

vurdering mye av intensjonen bak KLDs brev datert 12. mars 2015. Rovviltnemnda viser også 

til brev fra nemnda til Miljødirektoratet datert 20. mars 2015 vedrørende forvaltning av 

rovdyr innenfor kalvingsområdene for tamrein. De største utfordringene med rovdyr i 

kalvingsområdene skjer i en periode der Miljødirektoratet er vedtaksmyndighet i forhold til 

eventuelle ekstraordinære uttak av rovdyr. 
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Rovviltnemnda ba i sitt brev datert 20. mars 2015 om å bli holdt oppdatert på hvilke tiltak 

som iverksettes. Nemnda er kjent med at det våren 2015 ble gjennomført møter mellom 

Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Låarte sijte der 

rovdyrutfordringene i kalvingsområdene til Låarte sijte ble diskutert. Imidlertid har ikke 

Miljødirektoratet tatt noe initiativ ovenfor nemnda for å oppdatere rovviltnemnda om hvilke 

tiltak som er iverksatt slik nemnda ba om i sitt brev. 

 

Rovviltnemnda ber derfor om at Miljødirektoratet gir en skriftlig redegjørelse over hvilke 

tiltak som planlegges i 2016 for å følge opp føringene i Klima- og miljødepartementets brev 

datert 12. mars 2015 og retningslinjene i forvaltningsplanens punkt 2.2.1 vedrørende 

forvaltning av rovdyr i kalvingsområdene.  

 

Sak 41/15: Status for samordningsoppdraget til region 3 på den sørvestlige bestanden 

av jerv 

 Veien videre i forhold til Forollhogna sin status 

Rovviltnemnda i region 3 Oppland har tatt på seg et samordningsoppdrag for forvaltning av 

den sørvestlige bestanden av jerv. Oppdraget er forventet ferdigstilt i løpet av 2016 

 

Når det gjelder Forollhogna sin fremtidige status som yngleområde for jerv eller ikke fattet 

rovviltnemnda følgende vedtak under møte den 19. – 20. mars 2015:  

 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. 

 

Sekretariatet anbefaler ovenfor rovviltnemnda at nemndas eget vedtak fra den 19. – 20. mars 

d.å. opprettholdes.  

 

Arne Braut fremmet følgende forslag: 

Rovviltnemnda viser til gjeldende forvaltningsplan som sier at det er et mål at den todelte 

målsettingen videreføres. Dette betyr å sikre rovviltbestandenes overlevelse og matproduksjon 

basert på utmarksbeite. Rovviltnemnda viser videre til rovviltforlikets punkt 2.2.19 som slår 

fast at soneinndelingen må forvaltes tydelig, ved at en skiller mellom prioriterte beiteområder 

og prioriterte rovviltområder.  

 
Rovviltnemnda til tydelige føringer fra Klima- og miljødepartementet, senest i brev av 12. 

mars 2015 vedr «Videre oppfølging om tydelig soneforvaltning og høy beredskap»  
I NINAs rapport 1123 viser at det er mulig å oppnå 3 ynglinger innenfor det gjenværende 

yngleområdet i Sør-Trøndelag. Rapporten sier videre at det har liten eller ingen betydning for 

genflyten mellom den østlige og den sørvestlige bestanden av jerv om Forollhogna er 

yngleområde for jerv eller ikke. Rovviltnemnda mener derfor at hensynet til bestandsmålet for 

jerv er ivaretatt.  

 
Gjennom forvaltningsplanen vedtok rovviltnemnda at rovviltforvaltningen skal legge til rette 

for at målet i Stortingsmelding nr.9 (2011-2012) om å øke matproduksjonen med 20 % over 
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20 år skal nås. Forollhogna er et av de mest verdifulle beiteområdene for sau i Midt-Norge. 

NINAs rapport slår fast at det trolig er beitekapasitet til 68 000 sau, og at Forollhogna kan 

benyttes som alternativt beiteareal for spesielt rovviltutsatte besetninger dersom området tas 

ut av yngleområdet for jerv. Ved å gi Forollhogna status som prioritert beiteområde ivaretas 

derfor også hensynet til matproduksjon basert på utmarksbeite. 

 
Med bakgrunnen i ovenfor nevnte kunnskap og ønsket politikk, mener Rovviltnemda at dette 

kan legges til grunn for arbeidet med samordningsoppdraget til Region 3 og at Forollhogna 

sin status derfor kan endres nå. 

  
Forslag til vedtak  

 Yngleområdet for jerv i Sør Trøndelag justeres med følgende endringer: Forollhogna 

tas ut av yngleområdet for jerv. Yngle området for jerv i Sør Trøndelag blir da: 

Holtålen (nord og øst for riksvei 30), hele Tydal kommune og Røros kommune øst for 

riksvei 30, samt deler av Selbu (øst for fylkesvei 963 og nord for Nea)  
 

Det ble votert over sekretariatets innstilling mot Arne Braut sitt forslag. 

 

Rovviltnemndas vedtak (mot en stemme): 

 Yngleområdet for jerv i Sør Trøndelag justeres med følgende endringer: Forollhogna 

tas ut av yngleområdet for jerv. Yngle området for jerv i Sør Trøndelag blir da: 

Holtålen (nord og øst for riksvei 30), hele Tydal kommune og Røros kommune øst for 

riksvei 30, samt deler av Selbu (øst for fylkesvei 963 og nord for Nea)  
 

Iverksettelsesdato ble satt til 10. september 2016.  

 

Sak 42/15: Post til nemnda 

Postliste ble utsendt i uke 43. Sekretariatet gikk gjennom postlisten. Ingen merknader fra 

nemndas medlemmer 

 

Sak 43/15: Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 

 

Protokoll godkjent 

 

8. desember 2015 

 

 

 

            

Arne Braut   Toril Melheim Strand   Bjørn Engen 


