
 

 

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 12. november 2014 kl. 09:00 

Sted: Radisson Blu Hotell Trondheim Airport i Stjørdal kommune 

 

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

Mattias Jåma, Ida Marie Bransfjell og Siw Bleikvassli. 

 Andre: Inge Hafstad, Bjørnar Wiseth & Lisbeth Rannem (Fylkesmannen i 

Nord-Trøndelag), Kjell Vidar Seljevoll, Tore Bjørkli, Magnhild Melandsø & 

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

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

Anders Braa (Miljødirektoratet), Harald Askilsrud (Klima- og 

miljødepartementet), Gunnar Alstad (Vararepresentant Rovviltnemnda region 

&), Trond Hodne (Nord-Trøndelag Bondelag), Frank Røym (Sør-Trøndelag 

Bondelag), Magnus P. Haave (Sør-Trøndelag Sau og Geit), John Linell (Norsk 

institutt for naturforskning), Karin Rekve (Verdal Sauavlslag), Tore Øgstad & 

Rune Overrein (Sørfjella beitelag), Arne Aasan, Per Flatberg, Øystein Folden 

& Erik Brenna (Naturvernforbundet). 

 

 

Saksliste: 

Sak 34/14: Godkjennelse av innkallelse, saksliste, protokoll fra møte den 20. august 

2014. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent med følgende 3 tilføyelser under sak 43/14 Eventuelt: 

1. Rovviltnemnda i region 3 Oppland ber om tilbakemelding på 

samordningsoppdraget som region 3 har fått for den sørvestlige 

jervebestanden. 

2. Forslag til kvote for kvotejakt på gaupe i 2015 for region 7 Nordland. 

3. Uttalelse til faggrunnlaget for ulv 

 Protokoll fra møte den 20. august 2014 godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 35/14: Orienterings- og referatsaker 

Arne Braut orienterte fra møtene nevnt i punkt 1 og 2, mens Inge Hafstad orienterte om 

departementets avgjørelse av klage på vedtaket om kvote for lisensfelling av ulv (punkt 3). 

1. Orientering fra møte med Klima- og miljødepartementet (KLD) 4. september 2014 og 

24. september 2014. 

2. Orientering fra møte den 3. november 2014 mellom rovviltnemndene, Klima- og 

miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. 

3. Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv. 
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Sak 36/14: Norsk institutt for naturforskning (NINA) presenterer utredningen om 

konsekvensene for å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv og å 

etablere yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag. 

 Sekretariatet går i gjennom notatet om de forvaltningsmessige 

konsekvenser av å opprette et yngelområde for bjørn utenfor 

Nord-Trøndelag. 

 Åpen diskusjon 

NINA presenterte sin foreløpige rapport om konsekvensene av å ta ut Forollhogna som 

yngleområde for jerv og å etablere et yngelområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag. NINA 

har sett på de naturfaglige konsekvensene, mens sekretariatet har utarbeidet et notat om de 

forvaltningsmessige konsekvensene av å opprette et yngelområde for bjørn utenfor Nord-

Trøndelag. Notatet ble utsendt sammen med møteinnkallelsen og gjennomgått av sekretariatet 

under møte. Endelig rapport fra NINA skulle i utgangspunktet sendes rovviltnemnda innen 

utgangen av november 2014. I etterkant av møte har sekretariatet gitt NINA forlenget frist til 

18. desember 2014. Presentasjonene fra NINA og sekretariatet legges ved protokollen. 

 

I etterkant ble det en åpen diskusjon der tilhørerne også kom med korte innspill. Innspillene 

fra Sør-Trøndelag Bondelag og Naturvernforbundet er utsendt på e-post henholdsvis den 1. 

desember og 28. november d.å. Presentasjonene fra NINA og sekretariatet er utsendt på e-post 

datert 1. desember. 

 

Sak 37/14: Revidert fremdriftsplan for oppfølging av nemndas vedtak om utredning 

konsekvensene av å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv og å 

etablere yngelområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag.  

Med bakgrunn i at endelig rapport fra NINA kommer i slutten av november må den vedtatte 

fremdriftsplanen om oppfølging av nemndas vedtak om å utrede konsekvensene av å ta ut 

Forollhogna som yngelområde for jerv og å etablere yngelområde for bjørn utenfor Nord-

Trøndelag revideres. 

 

Sekretariatet forslag til reviderte fremdriftsplan: 

Mars 2015:  

 Nemnda tar stilling til om byrdefordelingsprinsippet skal videreføres eller ikke. 

 Samlet vedtak om Forollhogna som yngleområde for jerv og om eventuelt å flytte ei 

bjørneyngling ut av Nord-Trøndelag, samt eventuelle andre endringer av 

forvaltningsplanen.  

 Med bakgrunn i samlet vedtak må nemnda vurdere om forvaltningsplanen må sendes 

ut på ny offentlig høring. Eventuelt vedtak om yngleområde for bjørn utenfor Nord-

Trøndelag må sendes på offentlig høring.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Mars 2015:  

 Nemnda tar stilling til om byrdefordelingsprinsippet skal videreføres eller ikke. 

 Samlet vedtak om Forollhogna som yngleområde for jerv og om eventuelt å flytte ei 

bjørneyngling ut av Nord-Trøndelag, samt eventuelle andre endringer av 

forvaltningsplanen.  

 Med bakgrunn i samlet vedtak må nemnda vurdere om forvaltningsplanen må sendes 

ut på ny offentlig høring. Eventuelt vedtak om yngleområde for bjørn utenfor Nord-

Trøndelag må sendes på offentlig høring.  
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Sak 38/14: Orientering fra Miljødirektoratet – evaluering av rovviltforvaltningen. 

KLD har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å evaluere de regionale bestandsmålene for rovvilt 

og den regionale rovviltforvaltningen. Evalueringsarbeidet starter i 2014 og skal være sluttført 

i løpet av første halvår 2016. Anders Braa fra Miljødirektoratet orienterte om oppdraget. 

Oppdraget var ikke igangsatt ennå og Miljødirektoratet kunne ikke si så mye om selve 

oppdraget ut over følgende: 

 Oppdraget skal ut på anbud 

 I tråd med rovviltforlikets punkt 2.1.9 som sier: Forlikspartnerne er enige om at den 

regionale forvaltningen og de regionale bestandsmålene av rovvilt skal evalueres 

innen fem år.  

 De nasjonale bestandsmålene ligger fast og skal ikke evalueres. 

 Sluttføres første halvår 2016.  

 

Sak 39/14: Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2015. 

I Forskrift om forvaltning av rovvilt (fastsatt ved kgl. res.18. mars 2005 med hjemmel i lov 

29. mai 1981 nr. 38 om viltet) gis en rovviltnemnd mulighet til å fatte vedtak om kvote for 

jakt på gaupe i medhold av viltloven § 9, jf. naturmangfoldlovens høstningsprinsipp i § 16, 

dersom bestanden ligger over det fastsatte nasjonale målet for gaupe i regionen.  

 

Et vedtak skal avgrense jaktområdet, bestemme antall dyr som kan skytes, eventuell fordeling 

på kjønn og alder, og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt nærmere vilkår for 

gjennomføring av kvotejakten i samsvar med regional forvaltningsplan, jf. forskriften. 

Kvotevedtaket bør i størst mulig grad baseres på utviklingen av bestanden de siste tre årene 

slik dette er rapportert i Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt. I tillegg også bl.a. på den 

skade viltet gjør, da kvote for jakt på gaupe også er motivert ut fra skadereduksjon, samt de 

øvrige momenter som fremgår av naturmangfoldloven § 16, fjerde ledd. 

 

Bestandsovervåkingen viser at gaupebestanden i region 6 ligger på det nasjonale 

bestandsmålet med gjennomsnittlig 11,5 familiegrupper de siste tre årene (NINA rapport 

1049-2014). I henhold til e-post fra Klima- og miljødepartementet (KLD) 
v
/avdelingsdirektør 

Torbjørn Lange datert 24. september 2014 opplyser KLD at vanlig avrundingsregler benyttes 

ved spørsmål om nemndenes myndighet når bestandsstatus fra Rovdata er oppgitt med 

desimal. For region 6 vil dette si at gjennomsnittlig antall familiegrupper de siste tre årene på 

11,5 familiegrupper rundes av opp til 12 familiegrupper. Dette betyr at rovviltnemnda i region 

6 har myndighet til å fatte kvote for kvotejakt på gaupe i 2015. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kvotejaktsområdene følger forvaltningsplanen godkjent av rovviltnemnda den 30. mai 2011 

med unntak av at kvotejaktsområdene 10 og 11 slås sammen og at Tydal flyttes til 

kvotejaktsområde 7. Bakgrunnen for sammenslåingen er at områdene ikke har mål om 

yngling og at kvoten settes såpass høyt at kvoten ikke er begrensende.   

 

1. En kvote på 22 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2014, hvor det maksimalt 

kan felles 4 voksne hunngauper.  

2. Ingen hunndyrkvote for områder uten mål om yngling. 
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Denne kvoten er fordelt som nedenfor til avgrensete kvotejaktsområder: 

Kvotejaktsområde 1 og 2: 3 gauper (1 voksen hunngaupe) 

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

forvaltningsplanen er mål om yngling. Agdenes, Snillfjord, Hemne, Orkdal, Meldal og 

Skaun kommuner 

 

Kvotejaktsområde 3: 1 gaupe (ingen hunndyrkvote) 

 Oppdal og Rennebu kommuner 

 

Kvotejaktsområde 4: 1 gaupe (ingen hunndyrkvote) 

 Røros kommune 

 

Kvotejaktsområde 5, 6 og 7: 2 gauper (1 voksen hunngaupe) 

Melhus, Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal, Selbu, Malvik, Klæbu, Meråker, Stjørdal, 

kommuner 

 

Kvotejaktsområde 8 og 9: 2 gauper (1 voksen hunngaupe) 

 Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommuner 

 

Kvotejaktsområde 10 og 11: 6 gauper (ingen hunndyrkvote) 

Snåsa (øst for E6), hele Røyrvik og Lierne, samt Namsskogan og Grong kommuner 

øst for E6. 

 

Kvotejaktsområde 12, 13 og 14: 2 gauper (1 voksen hunngaupe) 

Namsskogan kommune (vest for E6), Høylandet, Fosnes kommune og Nærøy 

kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune som ligger nord 

for Rv 17. kommune. Overhalla kommune, Grong og Snåsa kommune (vest for E6), 

samt de deler av Namsos kommune som ligger sør for Rv 17 og øst for fjorden 

Løgnin. 

 

Kvotejaktsområde 15: 5 gauper (ingen hunndyrkvote) 

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune 

som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin. 

 

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 3 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 3 dyr kan inntil 1 dyr 

av denne være hunngauper 1 år og eldre.  

 

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.  
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Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Kvotejaktsområdene følger forvaltningsplanen godkjent av rovviltnemnda den 30. mai 2011 

med unntak av at kvotejaktsområdene 10 og 11 slås sammen og at Tydal flyttes til 

kvotejaktsområde 7. Bakgrunnen for sammenslåingen er at områdene ikke har mål om 

yngling og at kvoten settes såpass høyt at kvoten ikke er begrensende.   

 

3. En kvote på 22 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2014, hvor det maksimalt 

kan felles 4 voksne hunngauper.  

4. Ingen hunndyrkvote for områder uten mål om yngling. 

 

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til avgrensete kvotejaktsområder: 

 
Kvotejaktsområde 1 og 2: 3 gauper (1 voksen hunngaupe) 

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

forvaltningsplanen er mål om yngling. Agdenes, Snillfjord, Hemne, Orkdal, Meldal og 

Skaun kommuner 

 

Kvotejaktsområde 3: 1 gaupe (ingen hunndyrkvote) 

 Oppdal og Rennebu kommuner 

 

Kvotejaktsområde 4: 1 gaupe (ingen hunndyrkvote) 

 Røros kommune 

 

Kvotejaktsområde 5, 6 og 7: 2 gauper (1 voksen hunngaupe) 

Melhus, Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal, Selbu, Malvik, Klæbu, Meråker, Stjørdal, 

kommuner 

 

Kvotejaktsområde 8 og 9: 2 gauper (1 voksen hunngaupe) 

 Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommuner 

 

Kvotejaktsområde 10 og 11: 6 gauper (ingen hunndyrkvote) 

Snåsa (øst for E6), hele Røyrvik og Lierne, samt Namsskogan og Grong kommuner 

øst for E6. 

 

Kvotejaktsområde 12, 13 og 14: 2 gauper (1 voksen hunngaupe) 

Namsskogan kommune (vest for E6), Høylandet, Fosnes kommune og Nærøy 

kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune som ligger nord 

for Rv 17. kommune. Overhalla kommune, Grong og Snåsa kommune (vest for E6), 

samt de deler av Namsos kommune som ligger sør for Rv 17 og øst for fjorden 

Løgnin. 

 

Kvotejaktsområde 15: 5 gauper (ingen hunndyrkvote) 

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune 

som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin. 

 

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. 
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3. Rovviltnemnda kan vurdere å tildele hele eller deler av en reservekvote på inntil 3 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 3 dyr kan inntil 1 dyr 

av denne være hunngauper 1 år og eldre.  

 

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.  

 

Kvotevedtaket er utsendt i brev datert 12. november 2014, er lagt ut på nemndas nettside 

http://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/ og gjort 

tilgjengelig på www.miljovedtak.no.  

 

 

Sak 40/14: Ekstraordinære uttak av jerv vinteren 2014/15 

Rovviltnemnda og Miljødirektoratet diskuterte ekstraordinære uttak av jerv vinteren 2014/15 

med bakgrunn i nemndas vedtak den 23. mai 2014 i sak 14/14 om kvote for lisensfelling av 

jerv i lisensfellingsperioden 2014/15. I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 

Midt-Norge la rovviltnemnda ved et program for ekstraordinære uttak av jerv samtidig som at 

kvoten ble vedtatt den 23. mai 2014. Rovviltnemnda ba om at Miljødirektoratet prioriterte 

ekstraordinære uttak i følgende områder vinteren 2014/15.  

 Nord-Trøndelag: områdene utenfor mål om yngling med spesielt fokus på 

Bangsjøområdet (Steinkjer, Snåsa og Overhalla kommuner). Innenfor yngleområdet 

krever nemnda at det blir ekstraordinære uttak av jerv i Sørfjella (grenseområdet 

mellom Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner) 

 Sør-Trøndelag: Område uten mål om yngling 

 Møre og Romsdal: Område uten mål om yngling 

 

 

Sak 41/14: Status for rovdyrforvaltningen i Møre og Romsdal 
v
/FMMR 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ga en orientering om status for rovviltforvaltningen i Møre 

og Romsdal. Presentasjonen ble utsendt i e-post datert 1. desember 2014.  

 

 

Sak 42/14: Post til nemnda 

Sekretariatet gikk igjennom postlisten for rovviltnemnda. Postlisten ble utsendt i egen e-post i 

forkant av møte (e-post datert 10. november 2014). 

 

 

Sak 43/14: Eventuelt 

1. Brev fra Innherred samkommune datert 9. oktober d.å. om tapssituasjonen i 

Sørfjella beiteområde. 

Rovviltnemnda gir tilbakemelding i tråd med sak 40/14. 

 

2. Brev fra Norddal og Rauma kommuner datert 21. oktober d.å. om jerv og sau. 

Rovviltnemnda gir tilbakemelding i tråd med sak 40/14. 

http://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/
http://www.miljovedtak.no/
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3. Rovviltnemnda i region 3 Oppland ber om tilbakemelding på 

samordningsoppdraget for den sørvestlige jervebestanden. 

I egenskap som sekretariat for rovviltsregion 3 Oppland ba Fylkesmannen i Oppland i brev 

datert 28. oktober 2014 om tilbakemelding på samordningsoppdraget som region 3 har fått for 

den sørvestlige jervebestanden. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet følgende vedtak 

(enstemmig): 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge er positive til at rovviltnemnda i region 6 Oppland tar 

på seg samordningsoppdraget for den sørvestlige jervebestanden i Norge.  

 

4. Forslag til kvote for kvotejakt på gaupe i 2015 for region 7 Nordland. 

Sekretariatet i rovviltnemnda i region 7 Nordland ba i e-post datert 10. november 2014 om 

kommentarer til forslaget om kvote for kvotejakt på gaupe i 2015 for den delen av Nord-

Trøndelag som inngår i samarbeidsavtalen mellom region 6 og region 7 (Nærøy kommune 

nord for Foldafjorden og fastlandsdelen av Leka kommune). 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har ingen innvendinger eller kommentarer til forslaget 

om kvote. 

 

5. Uttalelse til faggrunnlaget for ulv 

Sekretariatet skriver forslag til uttalelse som sendes nemndas representanter. 

 

Neste møte 19. – 20. mars 2015 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


