
 

 

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: Onsdag 20. august 2014 kl. 09:00 – 12:00 

Sted: Lierne kommunehus i Lierne kommune 

 

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

Mattias Jåma, Idar Bransfjell (vara for Ida Marie Bransfjell). Siw Bleikvassli 

meldte forfall. Vararepresentant Gunnar Alstad hadde ikke anledning. Andre 

vararepresentant ble ikke forespurt. 

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

(Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Eva Alstad (Fylkesmannen i Sør-

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

Romsdal), Per Storli (Mattilsynet), Kristin Altin (Nord-Trøndelag Sau og 

Geit). 

 

Saksliste: 

Sak 25/14: Godkjenning av innkallelse, saksliste, protokoll fra møte den 23. mai 2014 

og telefonmøte den 26. juni 2014. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent med følgende tilføyelser under sak 33/14 Eventuelt: 

o Åpent brev til Rovviltnemnda i region 6 fra Anne Grete Røymo. 

o Henvendelse fra Nord-Trøndelag Sau og Geit 
v
/Torfinn Sivertsen om 

skadesituasjonen i Sørfjella beitelag. 

o Tilbakemelding på orienteringen fra Odd Bjørnar Bjørkås på prosjekt om 

kalving innenfor gjerde. 

 Protokoll fra møte den 23. mai 2014 godkjent uten merknader. 

 Protokoll fra telefonmøte den 26. juni 2014 godkjent uten merknader. 

 

Sak 26/14: Referatsaker. 

1. Forslag til kvote for lisensfelling av bjørn høsten 2014 

I brev datert 1. august 2014 har rovviltnemnda anbefalt ovenfor Miljødirektoratet følgende 

kvote for lisensfelling av bjørn i region 6 Midt-Norge høsten 2014: 

Rovviltnemnda for region seks foreslår følgende kvote for lisensfelling av bjørn i 2014 for 

region seks: 

 Område uten mål om yngling av bjørn:  

o 4 (fire) bjørner 

 Område med mål om yngling: 

o 0 (null) bjørner 

 Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra fellingstillatelsen. 
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Rovviltnemnda viser til at effektiviteten av lisensfelling av bjørn har vært lav og at 

vandringskapasiteten til bjørn og da særlig hannbjørn er stor. Ut fra dette vil nemda be om at 

tiltak for å bedre effektiviteten blir intensivert. 

 

2. Orientering om møte mellom nemndene, Klima- og miljødepartementet og 

Landbruks- og matdepartementet den 2. juni 2014.  

Arne Braut orienterte om møte mellom nemndslederne, sekretariatene, politisk ledelse i 

Klima- og miljødepartementet (KLD) og i Landbruks- og matdepartementet (LMD) med blant 

annet statsrådene Tine Sundtoft og Sylvi Listhaug. Tilbakemeldingene fra begge 

departementene er tydeligere soneforvaltning. Alle nemndene ble oppfordret til å vurdere 

soneforvaltningen i sin region. Region 3 fikk et særskilt ansvar for å koordinere forvaltningen 

av den sørvestlige bestanden av jerv i Norge. Region 3 har invitert nemndene med unntak av 

region 7 og 8 til møte om dette temaet den 24. september 2014.  

 

3. Orientering fra møte på Snåsa den 23. juni 2014.  

Etter invitasjon fra Snåsa kommune og Nord-Trøndelag Høyre deltok statssekretær Lunde 

under et møte om rovviltsituasjonen i Snåsa kommune den 23. juni 2014. For rovviltnemnda 

deltok Mattias Jåma. Hovedsignalet fra statssekretæren var en tydeligere soneforvaltning. 

 

4. Orientering om møte med Klima- og miljødepartementet den 4. september 2014.  

Rovviltnemnda i region 6 er invitert til møte med statssekretær Lunde torsdag den 4. 

september. Temaet under møte vil være oppfølging av møte på Snåsa den 23. juni, 

soneforvaltning i region 6 og forvaltningsplanen for store rovdyr i region 6. 

 

Sak 27/14: Klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv for lisensfellingsperioden 

2014 – 2015. 

I brev datert 13. juli 2014 klager Naturvernforbundet på vedtak av Rovviltnemnda i region 6 

Midt-Norge i sak nr. 23/14: Fastsettelse av kvote for lisensfelling av ulv for 

lisensfellingsperioden 2014 – 2015. Rovviltnemnda i region 6 fattet den 26. juni 2014 

følgende vedtak i sak 23/14 om fastsettelse av kvote for lisensfelling av ulv 2014/15: 

 

Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første 

ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 

(rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1, 3 og 7, fatter Rovviltnemnda i region 6 følgende vedtak om 

lisensfelling på ulv innenfor deler av region 6 i 2014/2015: 

 Kvoten settes til totalt 2 ulv 

 Lisensfellingen er begrenset til fylkene Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. 

 Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2014 til og med 31. mars 2015 

 Rovviltnemnda kan til en hver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier dette. 

 

Vedtaket ble utsendt i brev fra Rovviltnemnda i region 6 datert 26. juni 2014, og i e-post 

samme dag, samt gjort tilgengelig på www.miljovedtak.no samme dag. Klagefristen ble satt 

til den 17. juli 2014. Klagen er fremmet inne klagefristen.  

 

Klagen 

Naturvernforbundet (NVF) mener at lisensfelling er en upresis forvaltning som ikke tar høyde 

for ivaretagelse av verdifull genetisk avstamning. Lisensfellingen er ikke innrettet mot 

http://www.miljovedtak.no/
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spesielle individer, men ulver som mer eller mindre tilfeldig dukker opp i regionen. Dette kan 

være ulver som ikke har forvoldt skade i det hele tatt. 

 

Naturvernforbundet ber om at vedtaket blir omgjort slik at det ikke blir iverksatt lisensfelling 

av ulv i region 6. I den grad det er nødvendig med felling av ulv i region 6 kan dette gjøres 

ved å benytte kvoten for betingede skadefellingstillatelser. 

 

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 26. juni 2014 om kvote for lisensfelling av 

ulv i deler av region 6 for lisensfellingsperioden 2014/15. Rovviltnemnda i region 6 Midt-

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

Naturvernforbundet. 

 

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 26. juni 2014 om kvote for lisensfelling av 

ulv i deler av region 6 for lisensfellingsperioden 2014/15. Rovviltnemnda i region 6 Midt-

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

Naturvernforbundet. 

 

Sak 28/14: Status for utredning av konsekvensene for å ta ut Forollhogna som 

yngleområde for jerv og å etablere yngleområde for bjørn utenfor Nord-

Trøndelag. 

 Forvaltningsmessige konsekvenser av å opprette et yngleområde 

for bjørn utenfor Nord-Trøndelag 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i samarbeid med Bioforsk og det skandinaviske 

bjørneprosjektet har fått i oppdrag å utrede konsekvensene ved å ta ut Forollhogna som 

yngleområde for jerv i region 6 og etablere yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag. 

Når en fullstendig søknad fra NINA kommer vil rovviltnemndas leder og sekretariat ta et 

møte med NINA for å forsikre seg at alt som nemnda ønsker utredet blir utredet.  

 

Sekretariatet la frem en presentasjon over de forvaltningsmessige konsekvensene av å 

opprette et yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag. Med utgangspunkt i 

presentasjonen ble en diskusjon rundt temaet. Sekretariatet utarbeider et notat om de 

forvaltningsmessige konsekvensene som blir et av saksdokumentene når nemnda skal ta 

endelig stilling til om det skal etableres et yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag. 

 

Sak 29/14: Orientering fra Miljødirektoratet – evaluering av rovviltforvaltningen 

På grunn av at Miljødirektoratet ikke deltok under møte gikk denne orienteringen ut. Det tas 

sikte på å få Miljødirektoratet til å orientere om evalueringen under neste møte den 12. 

november.  

 

Sak 30/14: Skal byrdefordelingsprinsippet videreføres? 

Fremdriftsplanen som ble vedtatt den 13. mars 2014 sier at nemnda skal ta stilling til om 

byrdefordelingsprinsippet skal videreføres som et grunnprinsipp i forvaltningsplanen eller 

ikke under nemndas møte i august 2014. Fremdriftsplanen ble vedtatt med bakgrunn i 
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nemndas vedtak den 30. mai 2013 (Sak 15/13), samt vedtak om godkjenning av 

forvaltningsplanen den 21. november 2013 (Sak 38/13) som sier følgende: 

 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 

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 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Spørsmålet om byrdefordelingsprinsippet skal videreføres eller ikke utsettes til møte i 

november. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Spørsmålet om byrdefordelingsprinsippet skal videreføres eller ikke utsettes eventuelt 

til møte i november. 

 

Sak 31/14: Fordeling av resterende FKT-midler 

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 vedtok rovviltnemnda den 13. mars 2014 i sak 07/14 at 1 million av midlene blir 

stående ufordelt til etter beitesesongen. Resterende midler over 1420.73 posten ble fordelt 

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 ble fordelt som følgende: 

 Møre og Romsdal  kr. 0,-  

 Sør-Trøndelag  kr. 500.000,- 

 Nord-Trøndelag  kr. 500.000,- 

 

Beitesesongen 2014 har så langt vært vesentlig roligere enn 2013, og det har vært forholdsvis 

få skadefellingstillatelser. Dette gjelder alle tre fylkene.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Ufordelte midler på en million til forebyggende og konfliktdempende tiltak over post 1420.73 

fordeles som følgende: 

 Nord-Trøndelag midler til NINA + 1/3 av resterende 

 Sør-Trøndelag  1/3 av resterende etter at midler til NINA er trukket i fra 

 Møre og Romsdal 1/3 av resterende etter at midler til NINA er trukket i fra 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Ufordelte midler på en million til forebyggende og konfliktdempende tiltak over post 1420.73 

fordeles som følgende: 

 Nord-Trøndelag midler til NINA + 1/3 av resterende 
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 Sør-Trøndelag  1/3 av resterende etter at midler til NINA er trukket i fra 

 Møre og Romsdal 1/3 av resterende etter at midler til NINA er trukket i fra 

 

Sak 32/14: Post til nemnda 

Sekretariatet gikk gjennom postlisten for rovviltnemnda. 

 

Sak 33/14: Eventuelt 

1. Orientering om relevante møter høsten 2014 

a. Møte med statssekretæren i KLD 4. september 

Se sak 26/14, punkt 4. 

b. Møte med politisk ledelse i KLD/LMD 3. november 

Rovviltnemndene i Norge med alle medlemmene, samt sekretariat er invitert til møte med 

politisk ledelse i KLD og LMD mandag 3. november 2014. 

c. Møte i KLD om samordning av jerveforvaltningen i Sør-Norge den 24. 

september 

Se sak 26/14, punkt 2. 

2. Åpent brev til Rovviltnemnda i region 6 fra Anne Grete Røymo 

Anne Grete Røymo i Sunndal kommune har sendt rovviltnemnda i region 6 et åpent brev 

datert 7. august 2014. I brevet beskriver Røymo sin situasjon som sauebonde i Sunndal 

kommune med de utfordringene bestanden av jerv gir i hennes hverdag. Beiteområdet til 

Røymo ligger innenfor området med mål om yngling av jerv i region 6. Røymo oppfordrer 

rovviltnemnda til å åpne opp for lisensfelling av jerv også i områder med mål om yngling i 

Møre og Romsdal. Leder av rovviltnemnda og sekretariat utformer et svarbrev til Anne Grete 

Røymo.  

3. Henvendelse fra Nord-Trøndelag Sau og Geit 
v
/Torfinn Sivertsen om 

skadesituasjonen i Sørfjella beitelag 

Nord-Trøndelag Sau og Geit 
v
/Torfinn Sivertsen og Sørfjella beitelag 

v
/Tore Øgstad 

henvendte seg muntlig til nemndas sekretariat vedrørende sommerens tapssituasjon, der 

spesielt jerv er skadevolder. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ga en kort orientering om 

tapssituasjonen til Sørfjella beitelag spesielt, og de nærliggende beiteområdene generelt. 

Leder av rovviltnemnda og sekretariat utformer et svarbrev til Sørfjella beitelag med kopi til 

Nord-Trøndelag Sau og Geit.  

4. Tilbakemelding på orienteringen fra Odd Bjørnar Bjørkås på prosjekt om 

kalving innenfor gjerde 

Odd Bjørnar Bjørkås orienterte rovviltnemnda den 19. august 2014 om sitt prosjekt «kalving i 

gjerde». Målsettingen med prosjektet er å forhindre tap til rovdyr under kalvingsperioden for 

tamrein. Rovviltnemnda er i utgangspunktet positiv til at et slikt prosjekt blir utprøvd hos Odd 

Bjørnar Bjørkås. Leder av rovviltnemnda og sekretariat utformer et svarbrev til Odd Bjørnar 

Bjørkås.  

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


