
 

 

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:  Fredag 10. mars 2017 kl. 09:00 – 15:00 

Sted:  Scandic Hell Hotell i Stjørdal kommune 

 

Deltagere:  Rovviltnemnda: Gunnar Alstad (leder), Ida Marie Bransfjell, Gunn I. Stokke, 

Frank Sve, Anne Berit Sæther, Mattias Jåma. 

 Andre: Inge Hafstad, Lina Nøstvold, Lisbeth Rannem, Kjell Kippe & Bjørnar 

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

Ole-Jakob Kvalshaug (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Marianne Aas Halse & 

Astrid Buset (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Jostein Dragset 

(Mattilsynet), Per Flatberg & Øystein Folden (Naturvernforbundet), Atle 

Frantzen (Møre og Romsdal Bondelag), Frank Røym (Sør-Trøndelag 

Bondelag), Leif Hjulstad (Nord-Trøndelag Bondelag), Magnus Haave (Selbu 

Sau og Geit), Anne Marken & Jannicke Larsen (Meråker kommune), John 

Gunnar Stormo (Nord-Trøndelag Sau og Geit). 

 

 

Saksliste: 

09/17:  Godkjenning av innkallelse og saksliste 

Dato for møte ble bestemt under rovviltnemndas møte den 19. januar 2017. Saksliste er satt 

opp i samråd med leder av rovviltnemnda. Under sak 15/17 Eventuelt er det meldt i en sak av 

medlem av rovviltnemnda Gunn I. Stokke. 

 Innkalling godkjent uten merknader 

 Saksliste godkjent med en endring av sak 13/17 Revidering av forvaltningsplanen 

Sekretariatet trekker saksfremlegget som ble utsendt i e-post datert 7. mars 2017. Nytt 

saksfremlegg legges frem til møte den 20. april 2017. Det legges derfor opp til en mer 

generell diskusjon rundt revidering av forvaltningsplanen. 

 

10/17:  Referat- og orienteringssaker 

1. Tildeling fra tilleggskvoten for lisensfelling av jerv 

Siden forrige møte har nemndsleder i samråd med sekretariatet og med hjemmel i delegert 

myndighet tildelt de to siste jervene av tilleggskvoten for lisensfelling av jerv: 

 25. januar 2017 – Med hjemmel i delegert myndighet har leder i rovviltnemnda region 

6 Midt-Norge, i samråd med sekretariatet, tildelt et dyr fra tilleggskvoten for 

lisensfelling av jerv sesongen 2016/17 til «område uten mål om yngling i Sør-

Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya)». Resterende tilleggskvote er nå på 1 (en) jerv. 

 6. februar 2017 – Med hjemmel i delegert myndighet har leder i rovviltnemnda region 

6 Midt-Norge, i samråd med sekretariatet, tildelt et dyr fra tilleggskvoten for 

lisensfelling av jerv sesongen 2016/17 til «område uten mål om yngling i Sør-

Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya)». Resterende tilleggskvote er nå på 0 (null) 

jerv. 
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2. Uttalelse til forslag om endring av rovviltforskriften – utvidet 

lisensfellingsperiode for ulv i ulvesonen i 2017 

Klima- og miljødepartementet sendte i brev datert 3. februar 2017 ut forslag om endring av 

rovviltforskriften vedrørende midlertidig utvidet lisensfellingsperiode for ulv i ulvesonen med 

høringsfrist 11. februar s.å. På grunn av kort høringsfrist ble saken behandlet av 

rovviltnemnda i en e-postrunde. Nemndas høringsuttalelse ble sendt Klima- og 

miljødepartementet i høringsskjema på nett den 10. februar 2017, samt utsendt på nemndas 

åpne e-postliste den 13. februar 2017. 
 

3. Tilbakemelding på notat om regional rovviltforvaltning og forvaltning av 

kongeørn 

Rovviltnemnda vedtok følgende under sak 06/17 Tilbakemelding på KLDs notat om regional 

rovviltforvaltning og forvaltning av kongeørn i nemndsmøte den 19. januar: 

 Rovviltnemnda ber sekretariatet i samarbeid med nemndsleder utarbeide forslag 

til uttalelse på KLDs notat om regional rovviltforvaltning og forvaltning av 

kongeørn. Forslag til uttalelse sendes nemndas medlemmer på e-post for 

godkjenning. 

I tråd med nemndas vedtak utarbeidet sekretariatet i samarbeid med nemndsleder et forslag til 

uttalelse som ble sendt på e-post til de andre nemndsmedlemmene den 6. februar 2017 med 

frist til den 12. februar med å gi tilbakemeldinger/kommentarer til forslaget. Nemndas 

tilbakemelding ble sendt Klima- og miljødepartementet i brev datert den 13. februar 2017, 

samt utsendt på nemndas åpne e-postliste samme dag. 
 

4. Tilbakemelding til Naturvernforbundet på spørsmål om hjemmel for 

lukket møte 

I samråd med nemndas leder utarbeidet sekretariatet brev datert 1. februar 2017 der nemnda 

ga tilbakemelding til Naturvernforbundet på deres brev datert 11. januar 2017 der det ble stilt 

spørsmål om nemndas hjemmel for å lukke arbeidsmøte 18. – 19. januar d.å. Brevet er sendt 

til naturvernforbundets tre fylkesavdelingene, samt utsendt på nemndas åpne e-postliste den 

13. februar 2017. 
 

5. Status skadefellingssøknader siden forrige møte 

Sekretariatet orienterte om søknader om skadefellingstillatelser siden forrige møte og utfallet 

av disse. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til etterretning 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til etterretning 

 

11/17:  Fordeling av forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler 

I henhold til brev datert 7. mars 2017 fra Miljødirektoratet vedrørende planleggingsrammer 

for regionale rovviltnemnder har rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge de samme rammene 

som tildelingen i 2016 (11,75 mill. over post 1420.73 forebyggende og konfliktdempende 

tiltak, 1 mill. over post 1420.21 tjenestekjøp og kr 800 000,- over post 1420.21 drift av 

nemnda og sekretariatet). Kostnadene med vakttelefonen for fylkesmennene tas over post 

1420.21 drift av nemnda og sekretariatet. Fylkesmennene hadde den 2. mars 2017 et 

arbeidsmøte ved bruk av videokonferanseutstyr hvor fordelingen mellom fylkene ble 

diskutert. Det er derfor enighet mellom fylkesmennene om sekretariatets forslag. Under møte 
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orienterte hvert enkelt fylke om antall søknader, volumet på søknadene, enkelte søknader av 

spesiell interesse m.v.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Fordelingen av tilskudd (kr 11 750 000,-) over 1420.73: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr 2 200 000,- 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr 3 050 000,- 

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr 6 500 000,- 

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

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr 175 000,- 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr 300 000,- 

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr 525 000,- 

Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr 800 000,-) over 1420.21: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr   45 000,- (vakttelefon) 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr 110 000,- (vakttelefon)  

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr 645 000,- (vakttelefon og drift av 

nemnda) 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Fordelingen av tilskudd (kr 11 750 000,-) over 1420.73: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr 2 200 000,- 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr 3 050 000,- 

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr 6 500 000,- 

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

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr 175 000,- 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr 300 000,- 

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr 525 000,- 

Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr 800 000,-) over 1420.21: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr   45 000,- (vakttelefon) 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr 110 000,- (vakttelefon)  

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr 645 000,- (vakttelefon og drift av 

nemnda) 

 

12/17:  Status kvotejakt på gaupe – eventuell tildeling fra reservekvoten 

Sekretariatet orienterte om status for kvotejakt på gaupe pr. 10. mars 2017, samt om Rovdata 

sin foreløpige rapport om bestandsstatus for gaupe som viser 15,5 familiegrupper i regionen 

før jakt i 2017.  

 

Klima- og miljødepartementets (KLD) klagebehandling i brev datert 26. januar 2017 sier at 

reservekvoten kun skal tas i bruk dersom ny kunnskap fra Rovdata viser at det er forsvarlig og 

nødvendig for å komme ned mot bestandsmålet for regionen. Rovdata sin foreløpige 

bestandsrapport med 15,5 familiegrupper viser at det er grunnlag for å tildele hele 

reservekvoten på fire dyr. 

 

Etter sekretariatets vurdering er det to forhold som bør vektlegges ved tildeling fra 

reservekvoten (i prioritert rekkefølge): 

1. Dokumenterte og antatte skader forvoldt av gaupe på rein 
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2. Fordelingen av gaupebestanden opp mot forvaltningsplanen viser at Sør-Trøndelag 

ligger over det fylkesvise bestandsmålet på fire familiegrupper 

 

Sekretariatets forslag til fordeling av reservekvoten på fire dyr (to kan være voksne 

hunndyr): 

 Indre Namdalen – 2 dyr 

 Fosenhalvøya med Nærøy nord for Foldafjorden og fastlandsdelen av Leka – 1 dyr 

 Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag – 1 dyr 

 

Med bakgrunn i at Sør-Trøndelag ligger over sitt fylkesvise bestandsmål med to 

familiegrupper fremmet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag følgende forslag til fordeling: 

 Indre Namdalen – 1 dyr 

 Fosenhalvøya med Nærøy nord for Foldafjorden og fastlandsdelen av Leka – 1 dyr 

 Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag – 2 dyr 

 

Votering: 

Sekretariatets forslag – 6 stemmer 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sitt forslag – 0 stemmer 

 

Rovviltnemndas fordeling av reservekvoten for kvotejakt på gaupe i 2017 (enstemmig): 

 Indre Namdalen – 2 dyr 

 Fosenhalvøya med Nærøy nord for Foldafjorden og fastlandsdelen av Leka – 1 dyr 

 Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag – 1 dyr 

 

13/17:  Revidering av forvaltningsplan 

I samråd med leder ble sak 13/17 endret i forhold til opprinnelig plan. Sekretariatet trakk 

derfor saksfremlegget til sak 13/17 m/utkast til revidert forvaltningsplan. Sekretariatet 

informerte om dette i e-post datert 9. mars 2017. 

 

Det ble i stedet lagt opp til en diskusjon i nemnda om hva nemnda ønsker at skal vektlegges 

under revideringen av forvaltningsplanen, blant annet med tanke på konklusjonene i 

sekretariatets og sekretariatsgruppens evaluering av sentrale punkter i gjeldende 

forvaltningsplanen. Sekretariatet hadde en innledende presentasjon der det ble lagt vekt på 

følgende: 

 Hva må rovviltnemnda forholde seg til? 

 Hvor har nemnda handlingsrom? 

 Hva/hvor er de største utfordringene? 

 Hva skal vektlegges? 

 

Presentasjonen legges ved protokollen.  

 

Som en følge av at saken ble endret og utsatt til møte den 20. april 2017 endres tidspunktet for å sende 

revidert forvaltningsplan ut på offentlig høring fra etter møte i april til etter møte i slutten av mai. 

 

Skal arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen skal stilles i bero i påvente av at 

arbeidet med samordningsoppdraget kommer i gang igjen og blir ferdigstilt? 

I mars 2015 vedtok daværende rovviltnemnd at saken om Forollhogna må tas opp til ny 

vurdering når samordningsoppdraget om forvaltningen av den sørnorske jervebestanden er 
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sluttført. På grunn av at rovviltnemnda i region 3 Oppland har lagt ned sine verv er arbeidet 

med samordningsoppdraget utsatt på ubestemt tid. Rovviltnemnda måtte derfor ta stilling til 

om arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen skal stilles i bero i påvente av at arbeidet 

med samordningsoppdraget kommer i gang igjen og blir ferdigstilt eller om nemnda skal sette 

vedtaket i fra forrige nemnd til side og kjøre prosessen som planlagt.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen for store rovdyr i region 6 Midt-

Norge fortsetter i henhold til vedtatt fremdriftsplan uavhengig av statusen for region 3 

Oppland sitt arbeid med samordningsoppdraget. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen for store rovdyr i region 6 Midt-

Norge fortsetter i henhold til vedtatt fremdriftsplan uavhengig av statusen for region 3 

Oppland sitt arbeid med samordningsoppdraget. 

 

14/17:  Post til nemnda 

Sekretariatet gikk igjennom postlisten som ble utsendt i e-post datert 7. mars 2017. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Rovviltnemnda tar sekretariatets orientering til etterretning. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar sekretariatets orientering til etterretning. 

 

15/17:  Eventuelt 

1. Arbeidet i etterkant av Krokann-dommen v/Gunn I. Stokke 

Gunn Stokke orienterte om åpent brev datert 20. november 2016 fra Sør-Trøndelag 

fylkeskommune v/fylkesvaraordfører Gunn Stokke til Klima- og miljødepartementet 

vedrørende saksbehandlingen av erstatningssakene som var omfattet av rettsaken i forbindelse 

med Krokann-dommen. På grunn av manglende tilbakemelding fra KLD ble saken også tatt 

opp gjennom stortingsrepresentant Heidi Greni, og det ble orientert om KLD sitt svar på 

spørsmål nr. 678 fra Heidi Greni i brev fra KLD datert 21. februar 2017 til Stortingets 

President.  

 

KLD opplyser i sitt brev at departementet har fått tilsendt 49 saker/erstatningsoppgjør fra 

brukere som ønsker å få prøvet sin sak for departementet. Siden dette er saker der det er 

nødvendig å gå grundig inn i alle sider av saken tar behandlingen av disse sakene dessverre 

lang tid. På grunn av flere omfattende prosesser på rovviltfeltet har arbeidet trukket lengre ut i 

tid enn opprinnelig planlagt. 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 


