
 

 

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 20. april 2017 kl. 10:30 – 16:00 

Sted:  Scandic Hell Hotell i Stjørdal kommune 

 

Deltagere:  Rovviltnemnda: Gunnar Alstad (leder), Gunn I. Stokke, Frank Sve, Anne 

Berit Sæther, Mattias Jåma, Idar Bransfjell (vara for Ida Marie Bransfjell). 

Forfall: Ida Marie Bransfjell. 

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

Kippe (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Kjell Vidar Seljevoll, Ole-Jakob 

Kvalshaug, Eva Alstad & Magnhild Melandsø (Fylkesmannen i Sør-

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

Romsdal), Øystein Folden (Naturvernforbundet i Møre og Romsdal), Jostein 

Dragset (Mattilsynet), Atle Frantzen (Møre og Romsdal Bondelag), Frank 

Røym (Sør-Trøndelag Bondelag), Erica Hogstad Fjæran (Nord-Trøndelag 

Bondelag). 

 

 

Saksliste: 

16/17:  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. Møteinnkallelse m/saksliste og saksfremlegg ble 

sendt ut på e-post fredag den 7. april 2017. 

 Innkalling godkjent uten merknader 

 Saksliste godkjent med følgende endringer: 

 Sak 21/17 tas etter sak 18/17 

 Ny sak under 23/17 Eventuelt – Ekstraordinært uttak av bjørn i Selbu 

og Verdal kommuner 

 

 

17/17:  Referat- og orienteringssaker 

1. Endring av eget vedtak i sak 54/16 Fastsettelse av kvote for kvotejakt på 

gaupe i 2017 

Med bakgrunn i nye opplysninger om bestandssituasjonen for gaupe i region 6 fattet 

rovviltnemnda fredag den 17. mars 2017 rovviltnemnda følgende vedtak (enstemmig): 

Med hjemmel i rovviltforskriftens § 11, tredje ledd, fatter Rovviltnemnda i region 6 Midt-

Norge følgende vedtak om endring av eget vedtak fattet den 25. oktober 2016 i sak 54/16 

Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2017: 

1. 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. 

 Startkvoten endres fra 3 (tre) gauper til 6 (seks) gauper 

mailto:goalstad@online.no
mailto:fmntiha@fylkesmannen.no
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o Fra vedtaksdato og frem til og med den 24. mars 2017 er kommunene 

Orkdal, Hemne, Snillfjord og Agdenes eget delområde med kvote på ei 

gaupe 

o Fra vedtaksdato og frem til og med den 24. mars 2017 er resterende deler 

av område med mål om yngling i Sør-Trøndelag eget delområde med kvote 

på to gauper 

o Fra og med den 25. mars 2017 og ut kvotejaktsperioden er områdene slått 

sammen igjen 

2. Hunndyrkvoten for yngleområdet i Sør-Trøndelag endres fra 1 (ei) voksen hunngaupe 

til 3 (tre) voksne hunngauper 

3. Resterende deler av rovviltnemndas vedtak datert den 25. oktober 2016 i sak 54/16 

Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2017 forblir uendret og er fortsatt gyldig. 

4. Rovviltnemndas tildeling fra reservekvoten fredag den 10. mars 2017 i sak 12/17 

Status kvotejakt på gaupe – eventuell tildeling fra reservekvoten forblir uendret og er 

fortsatt gyldig 

 

2. Klage på tildeling fra reservekvoten for kvotejakt på gaupe avvises 

Fosen Naturvernforening klaget i brev datert 18. mars 2017 på rovviltnemnda i region 6 Midt-

Norge sin tildeling fra reservekvote for kvotejakt på gaupe i 2017. Saken ble behandlet med 

en e-postrunde i rovviltnemnda i løpet av uke 12 og nemnda fattet følgende vedtak 

(enstemmig): 

 Med hjemmel i forvaltningslovens § 33, annet ledd avvises Fosen Naturvernforening 

sin klage på rovviltnemndas tildeling fra reservekvoten den 10. mars 2017. 

 Klagen avvises på grunn av at tildeling fra reservekvoten i tråd med rovviltnemndas 

eget vedtak den 25. oktober om kvote for kvotejakt på gaupe i 2017, samt føringer i 

Klima- og miljødepartementets behandling av klagene på nevnte vedtak ikke ansees 

som et enkeltvedtak, men en oppfølging av eget vedtak fattet den 25. oktober 2016.  

 

3. Klage på vedtak om endring av eget vedtak i sak 54/16 gis ikke 

oppsettende virkning 

Fosen Naturvernforening klager i brev datert 18. mars 2017 på rovviltnemnda i region 6 Midt-

Norge sitt vedtak om endring av eget vedtak i sak 54/16 Fastsettelse av kvote for kvotejakt på 

gaupe i 2017. Det bes om at klagen gis oppsettende virkning. 

 

Alle gaupene som ble tildelt «område med mål om yngling i Sør-Trøndelag» i forbindelse 

med vedtak om endring av eget vedtak den 17. mars er felt. Gaupene ble felt i Haltdalen i 

Holtålen kommune (18. mars), Ingdalen i Agdenes kommune (19. mars) og Storås i Meldal 

kommune (19. mars). Med bakgrunn i at gaupene er felt er det etter rovviltnemndas 

vurdering ikke grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning.  
 

Dette ble meddelt klager i brev datert 20. mars 2017. 

 

4. Tilbakemelding på forespørsel om tildeling fra reservekvoten for 

kvotejakt på gaupe 

Høylandet kommune, Tingvoll kommune og Agdenes sau og geit rettet skriftlige 

henvendelser til rovviltnemnda med ønske om å få tildelt gaupe fra reservekvoten for 

kvotejakt på gaupe til «sitt» kvotejaktsområde. Det ble gitt skriftlig tilbakemelding i brev fra 

rovviltnemnda datert 24. mars d.å. der det ble orientert om rovviltnemndas tildeling fra 
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reservekvoten under møte den 10. mars 2017. Det ble også orientert om nemndas vedtak om 

endring av eget vedtak i sak 54/16 Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2017.  

 

5. Sluttstatus for kvotejakt på gaupe i 2017 

Sekretariatet orienterte om sluttstatusen for kvotejakt på gaupe i 2017, herunder kvotefri jakt. 

Jakta ble avsluttet den 31. mars. 

 

6. Skadefellingstillatelser siden siste møte 

Sekretariatet orienterte om søknader om skadefellingstillatelse siden forrige møte den 10. 

mars 2017, og om fylkesmannens behandling av disse. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering. 

 

 

18/17:  Klage på vedtak om endring av eget vedtak i sak 54/16 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge vedtok den 17. mars 2017 vedtak om endring av eget 

vedtak i sak 54/16. Bakgrunnen for nemndas vedtak var at oppdatert bestandsstatus, nye 

opplysninger etter møte fredag den 10. mars (ungen som ble felt i Meldal og familiegruppen i 

Stjørdal), notatet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, samt sekretariatets vurderinger viste at 

det var grunnlag for å endre eget vedtak, og da spesifikt knyttet opp mot bestandssituasjonen i 

område med mål om yngling i Sør-Trøndelag. Vedtaket ble påklaget av Fosen 

naturvernforening i brev datert 18. mars 2017.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda kan ikke se at klagen har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket bør 

omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 17. mars 2017 om endring av eget vedtak i 

sak 54/16 Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2017. Rovviltnemnda i region 6 Midt-

Norge ber med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagen fra 

Fosen naturvernforening. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda kan ikke se at klagen har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket bør 

omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 17. mars 2017 om endring av eget vedtak i 

sak 54/16 Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2017. Rovviltnemnda i region 6 Midt-

Norge ber med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagen fra 

Fosen naturvernforening. 

 

 

19/17:  Kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv 

Rovviltnemnda skal før 1. juni hvert år fatte vedtak om kvote for betingede fellingstillatelser 

på rovvilt.  

 

Ut fra vilkårene når det gjelder myndighet og bestandssituasjonen for de store rovdyra har 

rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge myndighet til å fastsette kvote for betingede 
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skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i region 6 for perioden 1. juni 2017 til og med 15. 

februar 2018.  

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (Jf. § 7, første ledd) har rovviltnemnda i region 6 Midt-

Norge fattet følgende vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og 

ulv i region 6 Midt-Norge for perioden 1. juni 2016 til og med 15. februar 2017: 

 5 (fem) betingede skadefellingstillatelser på gaupe 

Bestanden ligger på bestandsmålet per i dag (tre års gjennomsnittet). Terskelen for felling av 

skadegjørende gaupe bør være lav i områder uten mål om yngling av gaupe. 

 5 (fem) betingede skadefellingstillatelser på jerv 

Bestanden ligger over bestandsmålet per i dag. Terskelen for skadefelling bør være lav i 

områder som har oppfylt bestandsmålet i henhold til forvaltningsplanen. I områder uten mål 

om yngling av jerv skal terskelen for å få skadefellingstillatelse være lav. 

 3 (tre) betingede skadefellingstillatelse på ulv 

Streifdyr av ulv kan forekomme. Om det blir registrert skader av ulv, og faren for nye skader 

er stor, bør fylkesmennene/fylket ha muligheten til å gi skadefelling. De svensk-norske 

retningslinjene for forvaltning av genetisk verdifulle ulver skal følges. 

 

Nemnda kan til enhver tid trekke tilbake betingede skadefellingstillatelser, hvis det f.eks. blir 

registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og 

alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.   

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (Jf. § 7, første ledd) har rovviltnemnda i region 6 Midt-

Norge fattet følgende vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og 

ulv i region 6 Midt-Norge for perioden 1. juni 2016 til og med 15. februar 2017: 

 5 (fem) betingede skadefellingstillatelser på gaupe 

Bestanden ligger på bestandsmålet per i dag (tre års gjennomsnittet). Terskelen for felling av 

skadegjørende gaupe bør være lav i områder uten mål om yngling av gaupe. 

 5 (fem) betingede skadefellingstillatelser på jerv 

Bestanden ligger over bestandsmålet per i dag. Terskelen for skadefelling bør være lav i 

områder som har oppfylt bestandsmålet i henhold til forvaltningsplanen. I områder uten mål 

om yngling av jerv skal terskelen for å få skadefellingstillatelse være lav. 

 3 (tre) betingede skadefellingstillatelse på ulv 

Streifdyr av ulv kan forekomme. Om det blir registrert skader av ulv, og faren for nye skader 

er stor, bør fylkesmennene/fylket ha muligheten til å gi skadefelling. De svensk-norske 

retningslinjene for forvaltning av genetisk verdifulle ulver skal følges. 

 

Nemnda kan til enhver tid trekke tilbake betingede skadefellingstillatelser, hvis det f.eks. blir 

registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og 

alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.   

 

 

20/17:  Forslag på kvote for betingede skadefellingstillatelser på bjørn 

Nemnda har ikke myndighet til å fatte vedtak om skadefelling av bjørn. Denne myndigheten 

er det Miljødirektoratet som har inntil bestandsmålet er nådd. I forkant av Miljødirektoratets 

vedtak har rovviltnemnda anledning til å foreslå kvote ovenfor Miljødirektoratet. 
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Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda tilrår ovenfor Miljødirektoratet at det tildeles seks betingede 

skadefellingstillatelser til rovviltregion 5, 6, 7 og 8 etter samme praksis som i 2016. Terskelen 

for å gi betingede skadefellinger bør være høyere innenfor yngleområdet for bjørn enn 

utenfor.  

 

De betingede fellingstillatelsene forvaltes av fylkesmennene. Det er viktig at fylkesmennene 

holder god kontakt og oppdaterer www.rovbase.no, samt legger ut vedtak på 

Miljøvedtaksregistret fortløpende.  

 

Rovviltnemdas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda tilrår ovenfor Miljødirektoratet at det tildeles seks betingede 

skadefellingstillatelser til rovviltregion 5, 6, 7 og 8 etter samme praksis som i 2016. Terskelen 

for å gi betingede skadefellinger bør være høyere innenfor yngleområdet for bjørn enn 

utenfor.  

 

De betingede fellingstillatelsene forvaltes av fylkesmennene. Det er viktig at fylkesmennene 

holder god kontakt og oppdaterer www.rovbase.no, samt legger ut vedtak på 

Miljøvedtaksregistret fortløpende. 

 

 

21/17:  Revidering av forvaltningsplanen 

Under møte i rovviltnemnda den 26. mai 2016 ble det vedtatt en fremdriftsplan for 

revideringen av forvaltningsplanen som tar sikte på å få sendt revidert forvaltningsplan ut på 

høring etter møte i mars 2017. Under nemndsmøte den 10. mars 2017 ble fremdriftsplanen 

korrigert slik at det nå tas sikte på å fatte endelig vedtak om at planforslag sendes ut på 

offentlig høring under møte den 31. mai 2017. 

 

For å holde målsettingen med å få sendt ut revidert forvaltningsplan på offentlig høring i 

etterkant av møte den 31. mai 2017 måtte de mest sentrale punktene avklares under møte den 

20. april d.å. Etter sekretariatets vurdering var dette følgende punkter: 

1. Skal det være en geografisk fordeling av de regionale bestandsmålene? Hvis ja, 

hvordan skal de fordeles? 

2. Hvilke forvaltningsområder for bjørn, jerv og gaupe skal sendes på offentlig høring? 

3. Hvilke områder skal være omfattet av kvotefri jakt på gaupe kontra kvotejakt? 

4. Hva er hovedprioriteringene ved bruk av forebyggende og konfliktdempende 

tiltaksmidler (FKT-midler)? 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Skal det være en geografisk fordeling av de regionale bestandsmålene? Hvis ja, 

hvordan skal de fordeles? 

 

Sekretariatets forslag: 

 Ja, det skal være en geografisk fordeling av de regionale bestandsmålene på bjørn, jerv 

og gaupe 

Alternativ 1: 

 Trøndelag 

o 3 (tre) ynglinger av bjørn 

http://www.rovbase.no/
http://www.rovbase.no/


Side 6 av 13 

 

o 7 (syv) ynglinger av jerv – tre i nordlige delen av Trøndelag og fire i den 

sørlige delen 

o 8 (åtte) ynglinger av gaupe – fire i den nordlige delen av Trøndelag og fire i 

den sørlige delen 

o Bestandene av jerv og gaupe i Trøndelag fordeles geografisk mellom nordlig 

del og sørlig del av Trøndelag, avgrenset av Stjørdalsvassdraget (E14). Det 

fylkesvise bestandsmålet er oppnådd hvis Trøndelag samlet har 7 eller flere 

ynglinger av jerv og 8 eller flere familiegrupper med gaupe 

 Møre og Romsdal 

o 3 (tre) ynglinger av jerv 

o 4 (fire) ynglinger av gaupe 

 

Alternativ 2 (tilnærmet dagens fordeling): 

 Trøndelag 

o 3 (tre) ynglinger av bjørn 

o 7 (syv) ynglinger av jerv – fire i nordlige delen av Trøndelag og tre i den 

sørlige delen 

o 10 (ti) ynglinger av gaupe – seks i den nordlige delen av Trøndelag og fire i 

den sørlige delen 

o Bestandene av jerv og gaupe i Trøndelag fordeles geografisk mellom nordlig 

del og sørlig del av Trøndelag, avgrenset av Stjørdalsvassdraget (E14). Det 

fylkesvise bestandsmålet er oppnådd hvis Trøndelag samlet har 7 eller flere 

ynglinger av jerv og 8 eller flere familiegrupper med gaupe 

 Møre og Romsdal 

o 3 (tre) ynglinger av jerv 

o 2 (to) ynglinger av gaupe 

 

Det er viktig å påpeke at alle ynglinger/familiegrupper uavhengig av om de befinner seg 

innenfor eller utenfor forvaltningsområdene telles med i forhold til å oppnå det regionale 

bestandsmålet. Det samme gjelder eventuelle binner som blir dokumentert utenfor 

forvaltningsområdet for bjørn ved hjelp av DNA-analyser. Disse inngår i datagrunnlaget ved 

estimering av antall ynglinger på lik linje som binner innenfor forvaltningsområdet. 

 

2. Hvilke forvaltningsområder for bjørn, jerv og gaupe skal sendes på offentlig 

høring? 

 

Sekretariatets forslag - bjørn: 

Sekretariatet foreslår at følgende sendes ut på høring: 

 Dagens forvaltningsområde for bjørn holdes uendret 

 

Sekretariatets forslag - jerv: 

Sekretariatet foreslår at følgende sendes ut på høring: 

 Dagens forvaltningsområde for jerv holdes uendret 

 

Sekretariatets forslag - gaupe: 

Sekretariatet foreslår at følgende to alternativer sendes ut på høring: 
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Forvaltningsområder for gaupe – alternativ 1 

 Dagens forvaltningsområde for gaupe holdes uendret, men grensene justeres litt etter 

terrenget i sørlige delen av Trøndelag 

 

Forvaltningsområde for gaupe – alternativ 2 

 Indre Namdalen inkluderes i forvaltningsområdet i den nordlige delen av Trøndelag, 

grensene justeres litt etter terrenget i den sørlige delen av Trøndelag 

 Romsdalshalvøya inkluderes i forvaltningsområdet i Møre og Romsdal 

 

3. Hvilke områder skal være omfattet av kvotefri jakt på gaupe kontra kvotejakt? 

 

Sekretariatets forslag: 

 Det innføres kvotefri jakt på gaupe i Røros og Oppdal kommuner, samt på 

Fosenhalvøya (dagens kvotejaktsområde på Fosenhalvøya) 

 Kvotefri jakt i de delene av Møre og Romsdal som ikke inngår i forvaltningsområdet 

for gaupe videreføres 

 

Dette betyr at det innføres kvotejakt på Romsdalshalvøya hvis området innlemmes i 

forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal. 

 

4. Hva er hovedprioriteringene ved bruk av forebyggende og konfliktdempende 

tiltaksmidler (FKT-midler)? 

 

Sekretariatets forslag: 

Hovedprioriteringer for forebyggende tiltak (uprioritert rekkefølge): 

 Forvaltningsområdene for rovdyr skal prioriteres.  

 De delene av randsonene til forvaltningsområdene for bjørn og jerv der det 

erfaringsmessig er skader forvoldt av bjørn og jerv skal også prioriteres 

 Tiltakene bør være direkte tapsforebyggende og ha så liten skadeforskyvende effekt 

som mulig 

 De skal være praktisk og økonomisk gjennomførbare 

 Søknader fra reinbeitedistrikt og beitelag skal prioriteres foran søknader fra enkelt 

reineiere og enkeltbrukere 

 

Hovedprioriteringer for konfliktdempende tiltak (uprioritert rekkefølge): 

 Tiltak som effektiviserer lisensfelling av jerv og bjørn 

 Tiltak for å styrke kompetansen til kommunale og interkommunale skadefellingslag  

 Tiltak som styrker den nasjonale bestandsovervåkingen  

 Tiltak rettet mot barn og ungdom 

 

 

Gunnar Alstad, Mattias Jåma (punkt 3) og Anne Berit Sæther (punkt 4) fremmet 

følgende forslag: 

1. Skal det være en geografisk fordeling av de regionale bestandsmålene? Hvis ja, 

hvordan skal de fordeles? 

Geografisk fordeling av bestandsmålet for bjørn og jerv. Ikke geografisk fordeling av 

bestandsmålet for gaupe. 
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Bjørn (tilsvarer sekretariatets forslag) 

 Trøndelag – 3 (tre) ynglinger 

Jerv 

 Trøndelag – 7 (syv) ynglinger 

 Møre og Romsdal – 3 (tre) ynglinger 

Gaupe 

 12 (tolv) ynglinger (familiegrupper) i regionen uten fylkesvise bestandsmål 

 

2. Hvilke forvaltningsområder for bjørn, jerv og gaupe skal sendes på offentlig 

høring? 

Bjørn (tilsvarer sekretariatets forslag) 

 Dagens forvaltningsområde holdes uendret 

Jerv 

 Trøndelag – Forollhogna tas ut som forvaltningsområde for jerv, ellers holdes 

forvaltningsområde uendret 

 Møre og Romsdal – Øvre Sunndal tas ut av forvaltningsområdet for jerv, ellers holdes 

forvaltningsområdet uendret 

Gaupe 

 Dagens forvaltningsområdet holdes uendret 

 

3. Hvilke områder skal være omfattet av kvotefri jakt på gaupe kontra kvotejakt? 

Støtter sekretariatets forslag 

 

Mattias Jåma fremmet følgende tilleggsforslag under punkt 3: 

 Røyrvik og Lierne kommuner innlemmes i område med kvotefri jakt 

 

4. Hva er hovedprioriteringene ved bruk av forebyggende og konfliktdempende 

tiltaksmidler (FKT-midler)? 

Nytt kulepunkt under hovedprioriteringer for forebyggende tiltak (uprioritert rekkefølge): 

 Forebyggende tiltak i kalvingsområdene for tamrein prioriteres 

 

Anne Berit Sæther foreslo to nye kulepunkt under hovedprioriteringer for konfliktdempende 

tiltak (uprioritert rekkefølge): 

 Tiltak som styrker nasjonal bestandsovervåking 

o Skal ikke erstatte statlig finansiering 

 Sikre god dialog med aktuelle brukere/aktører 

 

Gunnar Alstad foreslo at følgende forvaltningsprinsipper skal synliggjøres i 

forvaltningsplanen: 

Generelle: 

 De regionale bestandsmålene er satt som årlige ynglinger, det vil si at forvaltningen 

skal forsøke å komme nærmest mulig bestandsmålene hvert år  

 Alle ynglinger uavhengig om de befinner seg innenfor eller utenfor 

forvaltningsområdene telles med i forhold til å oppnå de regionale bestandsmålene  

 Alle områder som ligger utenfor forvaltningsområde for en art, f. eks bjørn, jerv eller 

gaupe, skal ansees som prioritert beiteområde sett i forhold til den arten 
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Jerv: 

 Ved evt. lisensfelling skal forvaltningsområdet deles inn i jaktområder 

 Kvote for lisensfelling fastsettes på grunnlag av: 

o Bestanden skal holdes så nært bestandsmålet som mulig og mest mulig spredt 

innenfor forvaltningsområdet 

o Skadesituasjonen i de ulike lisensjaktområdene 

o Skadesituasjonen for tamrein vektlegges særskilt 

o Den samlede belastningen for alle rovviltarter, inkl. kongeørn, skal vektlegges 

ved fastsetting av kvotestørrelse og fordeling 

 Det innarbeides i forvaltningsplanen en målsetting om å inngå en samarbeidsavtale e.l. 

for en samordna forvaltning av jervebestanden i M&R og Oppland (Reinheimen, 

Dovrefjell og Sunndalsfjella) 

Gaupe: 

 Kvote for kvotejakt fastsettes på grunnlag av: 

o Bestanden skal holdes så nært bestandsmålet som mulig og mest mulig spredt 

innenfor forvaltningsområdet 

o Kvoten målstyres til område med størst tap av sau og tamrein 

o Skadesituasjonen for tamrein vektlegges særskilt 

o Den samlede belastningen av alle rovviltarter inkl. kongeørn skal vektlegges 

ved fordeling og fastsetting av kvote 

o Sannsynligheten for innvandring fra Sverige skal vurderes og vektlegges ved 

fastsetting av kvote 

 Selv om bestandsmålet for regionen ikke er nådd kan det åpnes opp for kvotejakt i 

områder med betydelige skader av sau og tamrein og der en kan påregne en stor 

innvandring av gaupe fra Sverige 

 

 

Votering: 

1. Skal det være en geografisk fordeling av de regionale bestandsmålene? Hvis ja, 

hvordan skal de fordeles? 

 Sekretariatets alternativ 1: 2 (to) for – 4 (fire) mot 

 Sekretariatets alternativ 2: 0 (null) for – 6 (seks) mot 

 Gunnar Alstad sitt forslag: 4 (fire) for – 2 (to) mot 

 

2. Hvilke forvaltningsområder for bjørn, jerv og gaupe skal sendes på offentlig 

høring? 

Bjørn: 

 Sekretariatets og Gunnar Alstad sitt forslag: 6 (seks) for – 0 (null) mot 

Jerv: 

 Sekretariatets forslag: 2 (to) for – 4 (fire) mot 

 Gunnar Alstad sitt forslag: 4 (fire) for – 2 (to) mot 

Gaupe: 

 Sekretariatets alternativ 1 og Gunnar Alstad sitt forslag: 6 (seks) for – 0 (null) mot 

 Sekretariatets alternativ 2: 0 (null) for – 6 (seks) mot 
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3. Hvilke områder skal være omfattet av kvotefri jakt på gaupe kontra kvotejakt? 

 Sekretariatets forslag: 6 (seks) for – 0 (null) mot 

 Mattias Jåma sitt tilleggsforslag 3 (tre) for – 3 (tre) mot 

o Forslaget falt med leders dobbeltstemme 

 

4. Hva er hovedprioriteringene ved bruk av forebyggende og konfliktdempende 

tiltaksmidler (FKT-midler)? 

 Sekretariatets forslag med tilleggsforslag fra Gunnar Alstad og Anne Berit Sæther 

o 6 (seks) for – 0 (null) mot 

 

Forvaltningsprinsipper som skal synliggjøres i forvaltningsplanen: 

 Gunnar Alstad sitt forslag: 6 (seks) for – 0 (null) mot 

 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

1. Skal det være en geografisk fordeling av de regionale bestandsmålene? Hvis ja, 

hvordan skal de fordeles? 

Geografisk fordeling av bestandsmålet for bjørn og jerv. Ikke geografisk fordeling av 

bestandsmålet for gaupe. 

Bjørn 

 Trøndelag - 3 (tre) ynglinger 

Jerv 

 Trøndelag – 7 (syv) ynglinger 

 Møre og Romsdal – 3 (tre) ynglinger 

Gaupe 

 12 (tolv) ynglinger (familiegrupper) i regionen uten fylkesvise bestandsmål 

 

2. Hvilke forvaltningsområder for bjørn, jerv og gaupe skal sendes på offentlig 

høring? 

Bjørn 

 Dagens forvaltningsområde holdes uendret 

Jerv 

 Trøndelag – Forollhogna tas ut som forvaltningsområde for jerv, ellers holdes 

forvaltningsområde uendret 

 Møre og Romsdal – Øvre Sunndal tas ut av forvaltningsområdet for jerv, ellers holdes 

forvaltningsområdet uendret 

Gaupe 

 Dagens forvaltningsområdet holdes uendret 

 

3. Hvilke områder skal være omfattet av kvotefri jakt på gaupe kontra kvotejakt? 

 Det innføres kvotefri jakt på gaupe i Røros og Oppdal kommuner, samt på 

Fosenhalvøya (dagens kvotejaktsområde på Fosenhalvøya) 

 Kvotefri jakt i de delene av Møre og Romsdal som ikke inngår i forvaltningsområdet 

for gaupe videreføres 

 

4. Hva er hovedprioriteringene ved bruk av forebyggende og konfliktdempende 

tiltaksmidler (FKT-midler)? 
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Hovedprioriteringer for forebyggende tiltak (uprioritert rekkefølge): 

 Forvaltningsområdene for rovdyr skal prioriteres.  

 De delene av randsonene til forvaltningsområdene for bjørn og jerv der det 

erfaringsmessig er skader forvoldt av bjørn og jerv skal også prioriteres 

 Tiltakene bør være direkte tapsforebyggende og ha så liten skadeforskyvende effekt 

som mulig 

 De skal være praktisk og økonomisk gjennomførbare 

 Søknader fra reinbeitedistrikt og beitelag skal prioriteres foran søknader fra enkelt 

reineiere og enkeltbrukere 

 Forebyggende tiltak i kalvingsområdene for tamrein prioriteres 

 

Hovedprioriteringer for konfliktdempende tiltak (uprioritert rekkefølge): 

 Tiltak som effektiviserer lisensfelling av jerv og bjørn 

 Tiltak for å styrke kompetansen til kommunale og interkommunale skadefellingslag  

 Tiltak som styrker den nasjonale bestandsovervåkingen  

 Tiltak rettet mot barn og ungdom 

 Tiltak som styrker nasjonal bestandsovervåking 

o Skal ikke erstatte statlig finansiering 

 Sikre god dialog med aktuelle brukere/aktører 

 

Forvaltningsprinsipp som skal innarbeides i forvaltningsplanen: 

Generelle: 

 De regionale bestandsmålene er satt som årlige ynglinger, det vil si at forvaltningen 

skal forsøke å komme nærmest mulig bestandsmålene hvert år  

 Alle ynglinger uavhengig om de befinner seg innenfor eller utenfor 

forvaltningsområdene telles med i forhold til å oppnå de regionale bestandsmålene  

 Alle områder som ligger utenfor forvaltningsområde for en art, f. eks bjørn, jerv eller 

gaupe, skal ansees som prioritert beiteområde sett i forhold til den arten 

Jerv: 

 Ved evt. lisensfelling skal forvaltningsområdet deles inn i jaktområder 

 Kvote for lisensfelling fastsettes på grunnlag av: 

o Bestanden skal holdes så nært bestandsmålet som mulig og mest mulig spredt 

innenfor forvaltningsområdet 

o Skadesituasjonen i de ulike lisensjaktområdene 

o Skadesituasjonen for tamrein vektlegges særskilt 

o Den samlede belastningen for alle rovviltarter, inkl. kongeørn, skal vektlegges 

ved fastsetting av kvotestørrelse og fordeling 

 Det innarbeides i forvaltningsplanen en målsetting om å inngå en samarbeidsavtale e.l. 

for en samordna forvaltning av jervebestanden i M&R og Oppland (Reinheimen, 

Dovrefjell og Sunndalsfjella) 

Gaupe: 

 Kvote for kvotejakt fastsettes på grunnlag av: 

o Bestanden skal holdes så nært bestandsmålet som mulig og mest mulig spredt 

innenfor forvaltningsområdet 

o Kvoten målstyres til område med størst tap av sau og tamrein 

o Skadesituasjonen for tamrein vektlegges særskilt 
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o Den samlede belastningen av alle rovviltarter inkl. kongeørn skal vektlegges 

ved fordeling og fastsetting av kvote 

o Sannsynligheten for innvandring fra Sverige skal vurderes og vektlegges ved 

fastsetting av kvote 

 Selv om bestandsmålet for regionen ikke er nådd kan det åpnes opp for kvotejakt i 

områder med betydelige skader av sau og tamrein og der en kan påregne en stor 

innvandring av gaupe fra Sverige 

 

Annet: 

Rovviltnemnda ber sekretariatet innarbeide følgende punkter i forvaltningsplanen: 

 Bidra til å styrke SNO sin kompetanse og sikre nok ressurser 

 Rovdata må levere oppdatert bestandsstatus når dette etterspørres 

 Synliggjøre behovet for mer effektiv skadefelling 

 Hva ligger i begrepet beiteprioriterte områder 

 Bestandsmålet til en art synliggjøres også i hva det vil tilsi i ca. antall individer av 

arten 

 Systematisk oppsetting av planen 

 Få inn i forvaltningsplanen at sekretariatet skal utarbeide årsrapport 

 Se på retningslinjene for forvaltning av rovdyr i kalvingsområdene for rein 

 Se på kapittelet om kongeørn 

 Hvordan håndtere skadesituasjoner på innmark 

 Mer effektiv lisensfelling av jerv og bjørn 

 

 

22/17:  Post til nemnda 

1. Post til nemnda 

Sekretariatet gikk igjennom postlisten som ble utsendt på e-post datert 7. april 2017.  

 

2. Rutiner for protokoll og utsendelse av post til/fra nemnda 

Sekretariatet foretok en gjennomgang av hva som er rutinene for utsendelse av protokoller, 

vedtak og post til/fra nemnda i dag: 

 Vedtak om kvoter (betingende skadefellingskvoter, lisensfelling, kvotejakt) sendes ut 

på den offentlige e-postlisten med kopi til fylkesmennene, fylkeskommunene, KLD, 

Miljødirektoratet og Mattilsynet, samt at de legges ut på www.miljovedtak.no 

 Andre enkeltvedtak sendes aktuell mottaker (hvis dette er aktuelt), samt på den 

offentlige e-postlisten med kopi til fylkesmennene, fylkeskommunene, KLD, 

Miljødirektoratet og Mattilsynet 

 Annen post til/fra nemnda sendes ut på den offentlige e-postlisten 

 Møteinnkallelse med saksliste, saksfremlegg m.v. sendes ut på den offentlige e-

postlisten med kopi til fylkesmennene, fylkeskommunene, KLD, Miljødirektoratet og 

Mattilsynet, samt at de legges ut på nemndas hjemmeside: 

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

klima/Rovvilt/Rovviltnemda/ 

 Protokollene sendes ut på den offentlige e-postlisten med kopi til fylkesmennene, 

fylkeskommunene, KLD, Miljødirektoratet og Mattilsynet, samt at de legges ut på 

nemndas hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/nb/Nord-Trondelag/Miljo-og-

klima/Rovvilt/Rovviltnemda/Referater/Moteprotokoller/ 

http://www.miljovedtak.no/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/Referater/Moteprotokoller/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/Referater/Moteprotokoller/
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o Forslag til protokoll sendes de nemndsmedlemmene som var på det aktuelle 

nemndsmøte, med kopi til nemndsmedlemmer som eventuelt ikke var på møte 

 Alle tilhørere blir navngitt under «Andre» i protokollen 

 

Rovviltnemnda hadde ingen innvendinger mot dagens praksis. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar gjennomgangen av postlisten og rutinene for utsendelse av 

protokoller, vedtak og post til/fra nemnda til orientering. 

 

 

23/17:  Eventuelt 

1. Møte med Energi- og miljøkomitéen fredag den 12. mai 2017 

Energi- og miljøkomitéen har invitert rovviltnemnda til møte fredag den 12. mai 2017 kl. 

15.00 i Selbu kommune. Hvem har anledning til å stille av nemnda? 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Gunnar tar en runde med Ida Marie og Gunn om de har anledning og melder tilbake til 

sekretariatet. 

 

2. Ekstraordinært uttak av bjørn i Selbu og Verdal kommuner 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge er kjent med at både Selbu og Verdal kommune har 

rettet en henvendelse til Miljødirektoratet der de ber om at det gjennomføres forsøk på 

ekstraordinært uttak av bjørn i de respektive kommunene etter observasjoner av ferske 

bjørnespor nå i påsken. Miljødirektoratet fattet vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i 

Selbu og Tydal kommuner i går, onsdag den 19. april.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Sekretariatet utformer et brev i samråd med leder og sender til Miljødirektoratet der nemnda 

ber om at det gjennomføres forsøk på ekstraordinært uttak av en bjørn i Verdal kommune, 

samt at tillatelsen som ble gitt i Selbu og Tydal kommuner forlenges.  

 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 


