
 

 

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 seks 
 

Tid: Torsdag 13. mars 2014 kl. 10:00 – 13:00 

Sted: Møterom «Leka» på Statens hus i Steinkjer 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Arne Braut (leder), Toril Melheim Strand, Siw Bleikvassli, 

Bjørn Engen, Mattias Jåma. Ida Marie Bransfjell meldte forfall. 

Vararepresentant Idar Bransfjell hadde ikke anledning. 

 Andre: Inge Hafstad, Heidrun Asgeirsdatter Ullerud & Bjørnar Wiseth 

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

(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Karin Rekve (Verdal Sau og Geit), Arne 

Aasan & Per Flatberg (Naturvernforbundet), Magnus P. Haave (Sør-Trøndelag 

Sau og Geit), Jostein Dragset (Mattilsynet). 

 

 

Saksliste: 

Sak 04/14: Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra telefonmøte den 13. 

januar 2014. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent med en tilføyelse under sak 10/14 Eventuelt: 

o Henvendelse fra Høylandet kommune om utvidelse av felles kvotejaktsområde 

i rovviltsregion 6 og 7. 

 Protokoll fra telefonmøte den 13. januar 2014 godkjent med en endring: 

o Sten Jønsson hadde gått ut av rovviltnemnda og skal ikke stå oppført som 

fraværende. 

 

Sak 05/14: Referatsaker. 

1. Brev fra rovviltnemndene til Klima- og miljødepartementet 

Brev fra rovviltnemndene til KLD og LMD ble sendt den 6. februar 2014 fra rovviltnemnda i 

region 3 etter en e-postrunde mellom nemndene og internt i nemnda. Brevet ble utsendt til alle 

i e-postgruppen for rovviltnemnda i region 6 den 20. februar 2014. 

 

2. Krav om ekstraordinære uttak av jerv i region 6 vinteren og våren 2014 

Rovviltnemnda sendte brev datert 23. januar 2014 til Miljødirektoratet med krav om 

ekstraordinære uttak av jerv i deler av region 6. I forkant av utsendelsen ble et utkast til brev 

sendt på en intern e-postrunde i rovviltnemnda. 

 

Sak 06/14: Fremdriftsplan for utredning av konsekvensene av bl.a. å ta ut 

Forollhogna som yngleområde for jerv. 

Fremdriftsplanen tar utgangspunkt i nemndas vedtak den 30. mai (Sak 15/13), samt vedtak 

om godkjenning av forvaltningsplanen den 21. november 2013 (Sak 38/13), annet kulepunkt 

som sier: 

 Innen utgangen av 2014 vil rovviltnemda ta opp byrdefordelingsprinsippet og 

de fylkesvise bestandsmålene både på gaupe, jerv og bjørn til vurdering og i tillegg 

utrede konsekvensene av å flytte ei bjørneyngling ut av NT og å ta ut Forollhogna som 

yngleområde for jerv. Rovviltnemda viser her spesielt til henvendelse fra 
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Nasjonalparkstyret for Forollhogna i brev av 02.07.13, der det pekes på de 

utfordringene ulik forvaltningspraksis av jerv i Forollhogna gir beitenæringen i 

området 

 

Forslag til fremdriftsplan: 

Mai 2014:  

 Sekretariatet utarbeider et saksfremlegg som viser de forvaltningsmessige 

konsekvensene av å opprette et yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag. Med 

bakgrunn i dette vedtar nemnda om det er ønskelig å gå videre med å opprette et 

yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag. Hvis nemnda vedtar å arbeide videre 

legger sekretariatet frem et konkret forslag til møte i august 2014. 

 Nemnda tar stilling til om de fylkesvise bestandsmålene skal holdes uendret i påvente 

av evalueringen av de regionale bestandsmålene. Hvis nemnda vedtar å arbeide videre 

med de fylkesvise bestandsmålene legger sekretariatet frem et konkret forslag til møte 

i august 2014. 

August 2014:  

 Dialogmøte med organisasjoner, institusjoner o.l. 

 Utredningen rundt Forollhogna legges frem  

 Nemnda tar stilling til om byrdefordelingsprinsippet skal videreføres eller ikke. 

November 2014: 

 Vedtak om Forollhogna fattes 

 

Nemnda kan gjennomføre arbeidsmøter hvis behov. 

 

Med bakgrunn i utfallet av denne saken må nemnda vurdere om forvaltningsplanen må sendes 

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

og/eller endringer i de fylkesvise bestandsmålene må etter sekretariatets vurdering sendes på 

offentlig høring.  

 

Vedtatt fremdriftsplan (enstemmig): 

Etter møte den 13. mars 2014: 

 Sekretariatet utarbeider et konkurransegrunnlag for å utrede konsekvensene av å flytte 

ei bjørneyngling ut av NT og å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv. Forslag til 

konkurransegrunnlag sendes nemndas medlemmer på e-post. Oppdraget sendes ut på 

offentlig anbud så raskt som mulig. 

22. – 23. mai 2014:  

 Dialogmøte med organisasjoner, institusjoner o.l. Nasjonalparkstyret for Forollhogna 

inviteres. 

 Miljødirektoratet og/eller Klima- og miljødepartementet inviteres til å gi sin vurdering 

om det er konflikt mellom det å ha Forollhogna som yngleområde for jerv og 

verneformålene for Forollhogna nasjonalpark, landskapsvernområdene Endalen, 

Budalen, Forddalen og Øyungen.  

 Nemnda tar stilling til om de fylkesvise bestandsmålene skal holdes uendret i påvente 

av evalueringen av de regionale bestandsmålene. Hvis nemnda vedtar å arbeide videre 

med de fylkesvise bestandsmålene legger sekretariatet frem et konkret forslag til møte 

i august 2014. 
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27. – 28. august 2014:  

 Den faglige utredningen av å flytte ei bjørneyngling ut av NT og å ta ut Forollhogna 

som yngleområde for jerv legges frem for nemnda. 

 Sekretariatet utarbeider et saksfremlegg som viser de forvaltningsmessige 

konsekvensene av å opprette et yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag.  

 Nemnda tar stilling til om byrdefordelingsprinsippet skal videreføres eller ikke. 

12. november 2014: 

 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 og/eller endringer i de fylkesvise bestandsmålene må sendes på offentlig 

høring.  

 

Nemnda kan gjennomføre arbeidsmøter hvis behov. 

 

Sak 07/14: Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2014. 

Pr. dags dato har vi ikke fått bekreftet fra Miljødirektoratet (Mdir) hvor mye region 6 får til 

fordeling mellom fylkene. Signalene fra Mdir er at rovviltnemndene kan planlegge ut fra de 

samme rammene som tildelingen i 2013. Forslaget fra sekretariatet går derfor ut fra samme 

tildeling som i fjor (12,5 mill. over 1420.73 posten og 1 mill. over 1420.21 posten 

tjenestekjøp). Kostnadene med drift av nemnda ble i fjor tildelt Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag. Fylkesmennene hadde den 26. februar 2014 et arbeidsmøte i Trondheim hvor 

fordelingen mellom fylkene ble diskutert. Det var derfor enighet mellom fylkesmennene om 

sekretariatets forslag.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

For å unngå den situasjonen som oppsto i Sør-Trøndelag beitesesongen 2013 med mange 

skadefellingstillatelser som bandt opp betydelige mer FKT-midler til godtgjøring enn 

budsjettert foreslår sekretariatet at 1 million av midlene blir stående ufordelt til etter 

beitesesongen. Resterende midler over 1420.73 posten fordeles som følgende: 

 Møre og Romsdal  kr. 1.700.000,-  

 Sør-Trøndelag  kr. 2.500.000,- 

 Nord-Trøndelag  kr. 7.300.000,- 

 

Midler over 1420.21 posten tjenestekjøp fordeles som følgende: 

 Møre og Romsdal  kr. 0,-  

 Sør-Trøndelag  kr. 500.000,- 

 Nord-Trøndelag  kr. 500.000,- 

 

Vedtak (enstemmig): 

For å unngå den situasjonen som oppsto i Sør-Trøndelag beitesesongen 2013 med mange 

skadefellingstillatelser som bandt opp betydelige mer FKT-midler til godtgjøring enn 

budsjettert vedtar rovviltnemnda at 1 million av midlene blir stående ufordelt til etter 

beitesesongen. Resterende midler over 1420.73 posten fordeles som følgende: 

 Møre og Romsdal  kr. 1.700.000,-  
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 Sør-Trøndelag  kr. 2.500.000,- 

 Nord-Trøndelag  kr. 7.300.000,- 

 

Midler over 1420.21 posten tjenestekjøp fordeles som følgende: 

 Møre og Romsdal  kr. 0,-  

 Sør-Trøndelag  kr. 500.000,- 

 Nord-Trøndelag  kr. 500.000,- 

 

Sak 08/14: Sluttstatus for lisensfelling av jerv og foreløpig status for kvotejakt på 

gaupe. 

Sekretariatet orienterte om sluttstatusen for lisensfelling av jerv og statusen for kvotejakt på 

gaupe pr. 13. mars 2014.  

 

Sak 09/14: Post til nemnda 

Sekretariatet gikk igjennom postlisten for rovviltnemnda. 

 

Sak 10/14: Eventuelt 

1. Henvendelse fra Høylandet kommune om utvidelse av felles kvotejaktsområde i 

rovviltsregion 6 og 7. 

Høylandet kommune henvendte seg til rovviltnemnda i region 6 i brev datert 12. mars 2014 

med spørsmål om utvidelse av felles kvotejaktsområde mellom region 6 og 7. Felles 

kvotejaktsområde administreres av Fylkesmannen i Nordland. Årets kvote for jakt på gaupe i 

region 7 ble vedtatt av Miljødirektoratet, herunder kvote for felles kvotejaktsområde i 

rovviltsregion 6 og 7. Videre stadfestet Klima- og miljødepartementet vedtaket i 

klagebehandling av kvote for region 7. Høylandet kommune ligger i sin helhet innenfor 

område med mål om yngling av gaupe. I forbindelse med Klima- og miljødepartementets 

behandling av klagene på kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 ble det poengtert at det ikke 

åpnes for jakt i områder med mål om ynglende gaupe. Myndigheten til å justere 

fellingsområdene slik Høylandet kommune ønsker, ligger dermed ikke hos Rovviltnemnda. 

2. Møteplan 2014. 

22. – 23. mai 2014:  Røros 

27. – 28. august 2014:  Lierne 

12. november 2014:  Stjørdal 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


