
 

 

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 
 

 

Tidspunkt: Onsdag 28. august 2013 kl. 09.00 – 15.00 

Sted:  Skifer Hotell i Oppdal kommune 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Arne Braut, Toril Melheim Strand, Siw Bleikvassli, Bjørn 

Engen, Ida Marie Bransfjell. Sten Jønsson meldte forfall og vararepresentant 

Algot Jåma hadde ikke anledning til å møte. 

 Andre: Brit Eldri Barstad (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Frode Ålbu & 

Tore Solstad (Statens naturoppsyn), Marit Gystøl (Miljødirektoratet), Jostein 

Dragset (Mattilsynet), Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag).  

Fra kl. 11:00: Rune Overrein & Magne Hojem (Sørfjella beitelag), Karin 

Rekve (Kråka beitelag), Marit Grafsås (Meråker kommune), Mattias Jåma & 

Alf Trygve Nielsen (Nord-Trøndelag Reinsamelag), Øystein Folden 

(Naturvernforbundet), Frank Røym (Sør-Trøndelag Bondelag), Kjell Erik 

Berntsen (Sør-Trøndelag Sau og Geit). 

 

Saksliste: 

Sak 24/13: Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte den 30. mai 

2013 og telefonmøte 7. august 2013.  

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent med en tilføyelse under eventuelt. 

o Henvendelsen fra Skjækerfjella beitelag. 

 Protokoll fra møte den 30. mai 2013 godkjent med en merknad: 

o Sak 18/13, punkt 1 utsatt på grunn av at godkjennelse av forvaltningsplanen er 

utsatt. 

 Protokoll fra telefonmøte den 7. august 2013 godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 25/13: Dialogmøte mellom rovviltnemnda, sekretariatet (fylkesmennene, 

mattilsynet og reindriftsforvaltningen), Statens naturoppsyn og 

Miljødirektoratet 

Leder Arne Braut orienterte fra dialogmøte mellom rovviltnemnda, Miljødirektoratet, Statens 

naturoppsyn, fylkesmennene og Mattilsynet. Saker som ble diskutert under møte var: 

 SNO sine rutiner 

 Vurderinger omkring ekstraordinære uttak (bjørn og jerv) 

 Stående skadefellingstillatelser 

 

 

Sak 26/13: Orientering om nytt forskningsprosjekt med Bioforsk og NTNU 

Bioforsk 
v
/Kristin Sørheim orienterte om Bioforsk og NTNU sitt nye forskningsprosjekt der 

formålet er å redusere tap av sau på grunn av rovvilt og sykdom. NTNU sender søknad til 

forskningsrådet innen den 4. september og de ønsker å ha med rovviltnemnda som 
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samarbeidspart. Se vedlagte presentasjon fra Bioforsk. Rovviltnemnda synes prosjektet er 

spennende og støtter Bioforsk sitt arbeid. 

 

 

Sak 27/13: Fastsettelse av kvote for lisensfelling av jerv 

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. Lisensfellingsperioden for jerv 

er fra 10. september til og med 15. februar. Dette betyr at et vedtak om eventuell lisenskvote 

bør fattes i august.  

 

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. For region 

6 ligger dette gjennomsnittet på 13,3 årlige ynglinger. 

 

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.  

 

Med tilføyelsen av siste kulepunkt er vedtaket identisk med sekretariatets innstilling. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

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 2013/2014: 

 Kvoten settes til totalt 31 jerver. 

 Det kan felles inntil 5 tisper innenfor område med mål om yngling (1 i Sør-Trøndelag 

og 4 i Nord-Trøndelag). 

 Områder uten mål om yngling har ingen tispekvote. 

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

 Med unntak av Nord-Trøndelag skal det kun gis tilleggsdyr til områder uten mål om 

yngling. 

 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. Lisensfelling iverksettes for 

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

2013 til og med 15. februar 2014. Fordeling mellom lisensfellingsområdene sesongen 

2013/2014: 

 

Området med mål om yngling i MR: 

Her tillates en kvote på 0 jerv. 

 

Områder uten mål om yngling i MR: 

Her tillates en kvote på 6 jerv. 
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Område med mål om yngling i ST:         

Her tillates en kvote på 3 jerv (1 tispe). 

 

 

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

Her tillates en kvote på 6 jerv. 

 

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

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

 

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

Her tillates en kvote på 6 jerver.   

 

 

Sak 27/13: Fastsettelse av kvote for lisensfelling av ulv 

Det har vært aktivitet av ulv i Sør-Trøndelag og delvis i Møre og Romsdal gjennom hele 

beitesesongen. Region 6 har ikke bestandsmål for ulv og det er ikke ønskelig med stasjonære 

ulver i regionen, selv om streifdyr forekommer. Det er innsamlet biologisk materiale fra 

ulvene som viser at det har vært minimum tre forskjellige ulver i Sør-Trøndelag og Møre og 

Romsdal. Alle er hannulver, og den ene som ble registrert i Sunndal kommune har en 

innvandret ulv fra den finskrussiske bestanden som far. De to andre er av ren sørskandinavisk 

opprinnelse. Den ene av ulvene ble felt på Agdenes den 18. juni i år. Sekretariatet anbefalte 

derfor at det blir fattet vedtak om ulv i hele Sør-Trøndelag og i kommunene Rindal, Surnadal, 

Sunndal, Nesset, Rauma og Norddal i Møre og Romsdal. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
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 2012/2013: 

 Kvoten settes til totalt 2 ulv 

 Lisensfellingen er begrenset til hele Sør-Trøndelag fylke og i kommunene Rindal, 

Surnadal, Sunndal, Nesset, Rauma og Norddal i Møre og Romsdal  

 Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2013 til og med 31. mars 2014 

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

 

 

Sak 29/13: Klage på vedtak om betingede skadefellingskvoter på gaupe, jerv og ulv 

Naturvernforbundet klaget i brev datert 20. august 2013 på nemndas vedtak i sak 21/13: 

Klage på vedtak om betingede skadefellingskvoter. Klagen er utsendt til rovviltnemnda i e-

post datert 20. august 2013. Vedtaket er utsendt i brev datert 7. august 2013 og i e-post 

samme dag. Nemndas vedtak i sak 21/13 medførte at Naturvernforbundets klage på vedtak 

datert den 30. mai 2013 i sak nr. 10/13: Fastsettelse av kvoter for betingede 

skadefellingstillatelser på jerv, gaupe og ulv for perioden 1. juni 2013 – 15. februar 2014, 

delvis ble tatt til følge. Vedtaket ble regnet som et nytt vedtak med ny klagefrist. 

 

I Naturvernforbundets nye klage datert 20. august 2013 legges følgende til grunn: 

1. Reduksjonen på antall gauper er ikke tilstrekkelig. 
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2. Ulvekvoten er i realiteten økt. 

3. Naturvernforbundet ønsker å få prøvd klagen hos Miljøverndepartementet. 

 

Nemnda kan ikke se at klagen fremlegger kunnskap som ikke var kjent når nemnda fattet 

vedtak i sak nr. 21/13. Rovviltnemnda viser til saksfremlegg i sak 21/13 under telefonmøte 

den 7. august 2013 og har ingen ytterligere kommentarer til Naturvernforbundets klage. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda kan ikke se at det er kommet nye momenter i saken og opprettholder 

vedtaket datert 7. august 2013 i sak nr. 21/13. Rovviltnemnda i region seks ber derfor 

Miljøverndepartementet om å sluttbehandle klagen fra de tre fylkeslagene i 

Naturvernforbundet. 

 

 

Sak 30/13: Endring i rovviltforskriften – forvaltningsområdet for ynglende ulv 

Miljøverndepartementet (MD) har i brev datert 14. juni 2013 (utsendt til nemnda i e-post 

datert 1. juli 2013) sendt endring i rovviltforskriften vedrørende forvaltningsområdet for 

ynglende ulv ut på offentlig høring. Høringsfrist er satt til 1. oktober 2013.  

 

Toril Melheim Strand foreslo et tillegg om sørsamisk tamreindrift under punkt 2 i 

rovviltnemndas uttalelse. Med denne tilføyelsen ble sekretariatets forslag til uttalelse vedtatt. 

 

Rovviltnemndas uttalelse (enstemmig): 

Forvaltningsområdet for ynglende ulv er fastsatt i rovviltforskriften § 2 d, og omfatter 

Østfold, Oslo, Akershus med unntak av kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum 

og Nittedal øst for Nitelva, Hedmark med unntak av kommunene Nord-Odal, Stange, Hamar, 

Løten, Ringsaker, Stor-Elvdal, Rendal, Engerdal, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os, samt 

de deler som ligger vest for Glomma av kommunene Åsnes, Våler, Elverum og Åmot. Med 

bakgrunn i rovviltforliket nedsatte MD et utvalg som skulle evaluere forvaltningsområdet for 

ynglende ulv, og utvalget leverte sin endelige rapport i oktober 2012. Utvalgets konklusjoner 

er delt i 3 hovedalternativer som MD ønsker høringspartenes synspunkter på. 

1. Videreføre en modell med en nærmere avgrenset sone for å forvalte en norsk 

ulvestamme, alternativt «ingen nasjonalt fastsatt sone». 

2. Ingen geografisk utvidelse av ulvesonen, alternativt utvidelse nordover. 49-

prosentregelen skal ikke være gjeldende langs nordgrensen av forvaltningsområdet. 

3. Reduksjon av forvaltningsområdet i den sørvestlige delen. 

 

Forvaltningsområdet for ynglende ulv går ikke inn i region 6, og grenser heller ikke opp mot 

region 6. Deler ev region 6 har i 2013 hatt betydelig aktivitet av ulv, ikke bare i 

beitesesongen, men også resten av året. Det er derfor viktig at grensen for 

forvaltningsområdet ikke flyttes nordover. Dette vil trolig medføre at deler av region 6 vil 

kunne få ytterligere økning i ulveaktivteten med en tilsvarende økning i skader forvoldt av 

ulv. Rovviltnemnda i region 6 ønsker derfor å videreføre en modell med en nærmere 

avgrenset sone for å forvalte en norsk ulvestamme. Sonen bør ikke utvides nordover på grunn 

av at dette trolig vil medføre en økning i skader på sau og tamrein forvoldt av ulv. Spesielt 

med tanke på sørsamisk tamreindrift er det svært viktig at grensen ikke flyttes nordover og at 

49-prosentregelen ikke gjøres gjeldende langs nordgrensen av forvaltningsområdet. 
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Rovviltnemnda i region 6 uttaler derfor følgende om de tre punktene: 

1. Nemnda ønsker en videreføring av dagens modell med en nærmere avgrenset sone for 

å forvalte en norsk ulvestamme. 

2. Nemnda ønsker ingen utvidelse av ulvesonen, spesielt ikke mot nord. 49-

prosentregelen bør ikke være gjeldende langs nordgrensen. Spesielt med tanke på 

sørsamisk tamreindrift er det svært viktig at grensen ikke flyttes nordover og at 49-

prosenregelen ikke gjøres gjeldende langs nordgrensen av forvaltningsområdet. 

3. Nemnda har ingen kommentarer til punkt 3 om en reduksjon av ulvesonen i den 

sørvestlige delen av sonen. 

 

 

Sak 31/13: Høring på forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt 

Miljødirektoratet foreslår å forskriftsfeste retningslinjene for tilskudd til driftsomstilling 

grunnet rovvilt. Hovedhensikten er å få en felles mal og mer lik praksis i fylkene for 

håndtering av ordningen med omstillingstilskudd. Høringsbrev og forslag til forskrift kan 

lastes ned under høringer på Miljødirektoratets hjemmeside www.miljødirektoatet.no.  

 

Siw Bleikvassli foreslo en tilføyelse vedrørende at 20 års heftelse er en uforholdsmessig lang 

tid. Med denne tilføyelsen ble sekretariatets forslag til uttalelse vedtatt. 

 

Rovviltnemndas uttalelse (enstemmig): 

Rovviltnemnda er positiv til at tilskuddsordningen med driftsomstilling grunnet rovvilt 

forskriftsfestes. Dette vil gi mer lik praksis mellom fylkene og økt forutsigbarhet for søkerne.  

 

Rovviltnemnda i region 6 er skeptisk til kulepunkt 3 under forskriftens § 3 om at det skal 

tinglyses som heftelse at det ikke skal være sauehold på eiendommen i en periode på 20 år 

etter mottatt omstillingstilskudd. Nemnda har forståelse av at hensikten med 

omstillingstilskudd er å ta hele besetningen ut av beiteområdet og at all sauehold på 

eiendommen opphører over en periode. Imidlertid mener nemnda at 20 år er en 

uforholdsmessig lang periode. Periodenes varighet er viktig i forhold til fremtidig rekruttering 

ved eiendomsoverdragelse. En tinglyst heftelse vil være med på å forringe verdien av 

eiendommen. Rovviltnemnda ber derfor miljødirektoratet om å utrede nødvendigheten av en 

20-års periode nærmere. 

 

Selv om det på Miljødirektoratets hjemmeside gjøres oppmerksom på at finansieringen av 

ordningen ikke er gjenstand for høring ønsker rovviltnemnda å påpeke at midler til 

driftsomstilling ikke bør tas fra de ordinære forebyggende midlene gjennom post 1427.73, 

men at det opprettes en egen post i statsbudsjettet som finansierer ordningen. 

 

Sak 32/13: Post til nemnda 

Sekretariatet gikk igjennom postlisten.  

 

Sak 33/13: Eventuelt 

1. Henvendelse fra Skjækerfjella beitelag 

Skjækerfjella beitelag v/Torfinn Sivertsen sendte i e-post datert 22. august 2013 til 

Rovviltnemnda v/leder der det informeres om klage på manglende klagerett på Innherred 

samkommunes valg om ikke å søke om fellingstillatelse på bjørn etter anmodning fra 

beitelaget. 

http://www.miljødirektoatet.no/
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Nemnda har stor forståelse for den frustrasjonen beitelagets medlemmer føler i forbindelse 

med den situasjonen som har oppstått. Nemnda fikk beskrevet skadesituasjonen i Verdal 

kommune generelt og Skjækerfjella beitelag spesielt av sekretariatet. Rovviltnemnda vil ta 

med seg denne informasjonen når ekstraordinære uttak av bjørn og jerv skal diskuteres med 

Miljødirektoratet i løpet av høsten 2013. 

 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


