
 

 

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: Fredag 23. mai 2014 kl. 08:30 

Sted: Røros Hotell i Røros kommune 

 

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

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

meldte forfall. Hverken vararepresentant Gunnar Alstad eller Kjersti 

Tommelstad hadde anledning til å møte. 

 Andre: Inge Hafstad & Kjell Kippe (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Kjell 

Vidar Seljevoll & Eva Alstad (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Marianne Aas 

Halse & Astrid Buset (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Magnus Haave 

(Sør-Trøndelag Sau og Geit), Kristin Altin (Nord-Trøndelag Sau og Geit), Jon 

Gisle Vikan (Sør-Trøndelag Bondelag), Øystein Folden (Naturvernforbundet i 

Møre og Romsdal). 

 

Saksliste: 

Sak 11/14: Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte den 13. mars 

2014. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent uten merknader.  

o På grunn av at Naturvernforbundet ikke hadde anledning til å stille under 

dialogmøte torsdag den 22. mai fikk de komme med sitt innspill i forkant av at 

møte ble satt. 

 Protokoll fra møte den 13. mars 2014 godkjent uten merknader. 

 

Sak 12/14: Fastsettelse av kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv 

og ulv for perioden 1. juni 2014 – 15. februar 2015. 

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

på rovvilt. Når bestanden ligger over de nasjonalt fastsatte målene for den enkelte region kan 

en rovviltnemnd tildele kvote for betinget skadefelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv til 

fylkesmannen for å forhindre at disse artene gjør skade på bufe eller tamrein.  

 

Ut fra de vilkårene (se saksfremlegg) når det gjelder myndighet og bestandssituasjonen for de 

store rovdyra har rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge myndighet til å fastsette kvote for 

betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i region 6 for perioden 1. juni 2014 til 

og med 15. februar 2015.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Ut fra retningslinjer for iverksetting av fellingstillatelser, bestandssituasjonen i forhold til 

nasjonale bestandsmål, tapssituasjonen og tidligere års erfaringer med fellingstillatelser tilrår 

sekretariatet at Rovviltnemnda i region 6 for perioden 1. juni 2014 til og med 15. februar 2015 

fatter kvote om: 
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3 betingede skadefellingstillatelser på gaupe 

Bestanden ligger over bestandsmålet (tre års gjennomsnittet), men ble i 2013 rapporter å være 

under bestandsmålet. Terskelen for felling av skadegjørende gaupe bør likevel være lav i 

områder uten mål om yngling av gaupe. 

 

5 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 spesielt lav. 

 

2 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.  

 

Nemnda kan til en hver 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.   

 

Toril Melheim Strand foreslo å øke kvoten for ulv fra sekretariatets forslag på to ulver til tre 

ulver. Bjørn Engen foreslo følgende underpunkt: Rovviltnemnda påpeker at når 

skadefellingstillatelse gis må det bestrebes å utføre felling så raskt og effektivt som mulig.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (Jf. § 7, første ledd) fatter rovviltnemnda i region 6 

Midt-Norge følgende kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i region 

6 Midt-Norge i perioden 1. juni 2014 til og med 15. februar 2015: 

 

3 betingede skadefellingstillatelser på gaupe 

Bestanden ligger over bestandsmålet (tre års gjennomsnittet), men ble i 2013 rapporter å 

være under bestandsmålet. Terskelen for felling av skadegjørende gaupe bør likevel være lav i 

områder uten mål om yngling av gaupe. 

 

5 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 spesielt lav. 

 

3 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.  

 

Rovviltnemnda påpeker at når skadefellingstillatelse gis må det bestrebes å utføre felling så 

raskt og effektivt som mulig. 

 

Nemnda kan til en hver 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.   
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Sak 13/14: Forslag til kvote for betingede skadefellingstillatelser på bjørn for 

perioden 1. juni 2014 – 15. oktober 2014 

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

er det Miljødirektoratet som har inntil bestandsmålet er nådd.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge tilrår Miljødirektoratet å tildele fire betingede 

skadefellingstillatelser til region 6. Terskelen for å gi betingede skadefellinger i region 6 bør 

være høyere innenfor yngleområdet for bjørn enn utenfor.  

 

Sak 14/14: Fastsettelse av kvote for lisensfelling av jerv for lisensfellingsperioden 

2014 – 2015. 

Dersom vilkårene i § 7 i Forskrift om forvaltning av rovvilt er oppfylt, kan en rovviltnemnd 

fatte vedtak om kvote for skademotivert lisensfelling og/eller kvotejakt for å begrense veksten 

og/eller utbredelsen av en bestand av gaupe, jerv, bjørn og ulv. Rovviltnemnden har 

myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv når bestanden av den enkelte art 

ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen, jf. forskriftens § 4. Nemndens 

myndighet for jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste 

årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Gjennomsnittlig antall registrerte 

ynglinger av jerv de siste tre årene (2011-2013) er 12,3 ynglinger (NINA-Rapport 981-2013). 

Med bakgrunn i ovenstående har Rovviltnemnda i region 6 per dags dato myndighet til å fatte 

vedtak om kvote og fellingsområder for lisensfelling av jerv med hjemmel i 

rovviltforskriftens § 10, Jf. rovviltforskriftens § 7 første ledd.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. 

rovviltforskriftens § 10, jf. §§ 1, 3 og 7, fatter Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende 

vedtak om lisensfelling av jerv innenfor region 6 i 2014/2015: 

 Kvoten settes til totalt 26 jerver. 

 Det kan felles inntil 4 tisper innenfor område med mål om yngling (Nord-Trøndelag). 

 Områder uten mål om yngling har ingen tispekvote. 

 Det settes en tilleggskvote på 6 dyr (3 kan være tisper) 

 Det kan gis tilleggsdyr til lisensfellingsområder som ikke har fått tildelt startkvote hvis 

bestands- og/eller skadesituasjonen tilsier dette. 

 Restkvote skal tas ut av miljøforvaltningen så langt det lar seg gjøre i henhold til 

rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5.   

 

Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtaket. Lisensfellingen iverksettes 

for å forhindre fremtidige skader på bufe. Lisensfellingsperioden er fra og med 10. september 

2014 til og med 15. februar 2015. Fordeling mellom lisensfellingsområdene sesongen 

2014/2015: 

 Området med mål om yngling i MR: 

o Her tillates en kvote på 0 jerv. 
 

 Områder uten mål om yngling i MR: 

o Her tillates en kvote på 5 jerv. 
 

 Område med mål om yngling i ST:       

o Her tillates en kvote på 0 jerv. 
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 Område uten mål om yngling i ST (bortsett fra Fosenhalvøya):  

o Her tillates en kvote på 5 jerv. 
 

 Område med mål om yngling i NT (NT øst for E6): 

o Her tillates en kvote på 10 jerver (4 tisper).  
 

 Område uten mål om yngling i NT samt Fosenhalvøya i ST: 

o Her tillates en kvote på 6 jerver.   

 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at rovviltnemnda 

legger ved et program for ekstraordinære uttak av jerv samtidig som at kvote blir vedtatt ber 

Rovviltnemnda om at Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5 

prioriterer 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 

 

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2014 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2014/15. 

 

Idar Bransfjell foreslår at det tildeles en jerv i område med mål om yngling i Sør-Trøndelag. 

Ut over dette støtter Idar Bransfjell sekretariatets innstilling. 

 

Rovviltnemndas vedtak (mot en stemme): 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. 

rovviltforskriftens § 10, jf. §§ 1, 3 og 7, fatter Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende 

vedtak om lisensfelling av jerv innenfor region 6 i 2014/2015: 

 Kvoten settes til totalt 26 jerver. 

 Det kan felles inntil 4 tisper innenfor område med mål om yngling (Nord-Trøndelag). 

 Områder uten mål om yngling har ingen tispekvote. 

 Det settes en tilleggskvote på 6 dyr (3 kan være tisper) 

 Det kan gis tilleggsdyr til lisensfellingsområder som ikke har fått tildelt startkvote hvis 

bestands- og/eller skadesituasjonen tilsier dette. 

 Restkvote skal tas ut av miljøforvaltningen så langt det lar seg gjøre i henhold til 

rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5.   

 

Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtaket. Lisensfellingen iverksettes 

for å forhindre fremtidige skader på bufe. Lisensfellingsperioden er fra og med 10. september 

2014 til og med 15. februar 2015. Fordeling mellom lisensfellingsområdene sesongen 

2014/2015: 

 Området med mål om yngling i MR: 

o Her tillates en kvote på 0 jerv. 
 

 Områder uten mål om yngling i MR: 
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o Her tillates en kvote på 5 jerv. 
 

 Område med mål om yngling i ST:       

o Her tillates en kvote på 0 jerv. 
 

 Område uten mål om yngling i ST (bortsett fra Fosenhalvøya):  

o Her tillates en kvote på 5 jerv. 
 

 Område med mål om yngling i NT (NT øst for E6): 

o Her tillates en kvote på 10 jerver (4 tisper).  
 

 Område uten mål om yngling i NT samt Fosenhalvøya i ST: 

o Her tillates en kvote på 6 jerver.   

 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at rovviltnemnda 

legger ved et program for ekstraordinære uttak av jerv samtidig som at kvote blir vedtatt ber 

Rovviltnemnda om at Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5 

prioriterer 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 

 

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2014 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2014/15. 

 

Sak 15/14: Status for utredning av konsekvensene for å ta ut Forollhogna som 

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

Rovviltnemnda inviterte Norsk institutt for naturforskning (NINA), Bioforsk, og Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet til å delta i konkurranse om å utrede konsekvensene 

ved å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv i region 6 og etablere yngleområde for 

bjørn utenfor Nord-Trøndelag. Det var ingen som leverte tilbud innen fristen.  

 

Onsdag den 21. mai d.å. ble det avholdt et møte mellom NINA, Bioforsk Tjøtta, 

Skandinaviske bjørneprosjektet, sekretariatet og nemndslederen for å diskutere rammene for 

et prosjekt der de aktuelle partene samarbeidet om å utrede konskevensene. Her er en 

oppsummering av møte: 

 De ser det som positivt at rovviltnemnda i region 6 har tatt kontakt for å få bistand når 

det gjelder fagkunnskap om konsekvenser av forvaltningstiltak som blir diskutert i 

nemnda. 

 NINA, Bioforsk og NMBU vil på grunnlag av diskusjonene i fellesskap utforme en 

søknad med budsjett, som blir sendt til FM Nord-Trøndelag via Miljødirektoratets 

elektroniske søknadssenter. Det er naturlig at dette prosjektet blir koplet til NINAs 

Rovvilt og samfunn-prosjekt ROSA, og at NINA tar prosjektleiingen.  

 Bioforsk vil ta kontakt med Skog og landskap for om mulig å inkludere en modul som 

går på beitekvalitet for sau i prosjektet.  
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 Prosjektet blir bygd rundt en workshop der alle aktuelle aktører samlest for å diskutere 

de ulike spørsmålene. 

 I etterkant vil NINA lage en rapport i deres rapportserie som leveres nemnda før møte 

i november.  

   

Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 

Sak 16/14: De fylkesvise bestandsmålene 

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

fylkesvise bestandsmålene som er nedfelt i forvaltningsplanen skal tas opp til vurdering eller 

ikke under nemndas møte i mai 2014. Fremdriftsplanen ble vedtatt med bakgrunn i 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: 

 De fylkesvise bestandsmålene tas ikke opp til ny vurdering og holdes uendret i 

påvente av Miljødirektoratets evaluering av de regionale bestandsmålene. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 De fylkesvise bestandsmålene tas ikke opp til ny vurdering og holdes uendret i 

påvente av Miljødirektoratets evaluering av de regionale bestandsmålene. 

 

Sak 17/14: Status på nemndledernes brev til departementene. 

Arne Braut orienterte om siste nytt vedrørende brevet til departementene og om møte mellom 

departementene, nemndslederne, og sekretariat på Gardermoen den 2. juni d.å. 

 

Sak 18/14: Post til nemnda 

Sekretariatet gikk i gjennom postlisten for rovviltnemnda. 

 

Sak 19/14: Eventuelt 

 Invitere Miljødirektoratet til møte i Lierne for å orientere om evalueringen av 

rovdyrforvaltningen, inkludert evalueringen av de regionale bestandsmålene. 

 Neste møte blir i Lierne 27. – 28. august 2014.  

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


