
 

 

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: Tirsdag 8. desember 2015 kl. 19:00 – 20:30 

Sted: Møterom «Leka» på Statens hus i Steinkjer kommune 

 

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

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

 Andre: Inge Hafstad, Lina Nøstvold, Linda Hovde Nordås, Bjørnar Wiseth, 

Julie Vesterhus & Anton Rikstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Arne 

Aasan & Rune Logstein (Naturvernforbundet), Berit Sølberg (Sør-Trøndelag 

Bondelag), Tone Våg (Norges Sau og Geit), Olve Krange (Norsk institutt for 

naturforskning). 

 

 

 

Saksliste: 

Sak 44/15: Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte den 28. 

oktober 2015. Valg av to til å underskrive protokollen. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent med to tilføyelser. 

1. Klage fra Fosen naturvernforening på avslag om utsatt klagefrist behandles 

under sak 46/15 Klager på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2016. 

2. Sak under 49/15 Eventuelt: Reduksjon av lisensfellingsområdet for ulv i Sør-

Trøndelag. 

 Protokoll fra møte den 28. oktober 2015 godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 45/15: Referatsaker 

1. Søknad fra Fosen naturvernforening om utsatt klagefrist 

Fosen naturvernforening søkte i brev datert 24. november 2015 om utsatt klagefrist på vedtak 

om kvote for kvotejakt på gaupe i 2016. Søknaden ble behandlet av rovviltnemnda gjennom 

en e-postrunde. Søknaden ble avslått. 

2. Svar fra Miljødirektoratet – Forvaltning av rovvilt i kalvingsområder for 

tamrein i region 6 Midt-Norge 

Miljødirektoratet ga i brev datert 27. november 2015 en skriftlig redegjørelse over hvilke 

tiltak Miljødirektoratet planlegger for å forvalte rovdyr i kalvingsområdene for tamrein i 

2016. 

 

 

Sak 46/15: Klager på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2016 

Før behandlingen av klagene på kvote for kvotejakt på gaupe i 2016 behandlet rovviltnemnda 

klagen fra Fosen naturvernforening på avslag om utsatt klagefrist.   
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Sekretariatets forslag til vedtak: 

 For å sikre at klagebehandlingen er ferdig før kvotejakta starter den 1. februar 2016, 

samt med bakgrunn i at ingen av klagene ennå ikke er behandlet, tar rovviltnemnda 

klagen på avslag om utsatt klagefrist til følge. 

 Klagen fra Fosen naturvernforening på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2016 

behandles sammen med de andre to klagene.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig) 

 For å sikre at klagebehandlingen er ferdig før kvotejakta starter den 1. februar 2016, 

samt med bakgrunn i at ingen av klagene ennå ikke er behandlet, tar rovviltnemnda 

klagen på avslag om utsatt klagefrist til følge. 

 Klagen fra Fosen naturvernforening på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2016 

behandles sammen med de andre to klagene.  

 

Behandling av klagene 
Under møte i rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge den 28. oktober 2015 ble det fattet vedtak 

om kvote for kvotejakt på gaupe i 2016. Vedtaket har blitt påklaget av de tre 

fylkesavdelingene i Naturvernforbundet (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og 

Romsdal), NOAH – for dyrs rettigheter og Fosen naturvernforening. Vedtaket ligger ute på 

Miljøvedtaksregistret www.miljovedtak.no. For beskrivelse av klagene og sekretariatets 

vurdering vises det til sekretariatets saksfremlegg. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda kan ikke se at klagene har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket 

bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 28. oktober 2015 om kvote for 

kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge i 2016. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber 

med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagene fra 

Naturvernforbundet, NOAH for dyre rettigheter og Fosen naturvernforening. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda kan ikke se at klagene har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket 

bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 28. oktober 2015 om kvote for 

kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge i 2016. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber 

med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagene fra 

Naturvernforbundet, NOAH for dyre rettigheter og Fosen naturvernforening. 

 

 

Sak 47/15: Ny behandling av sak 41/15: 

 Status for samordningsoppdraget til region 3 på den sørvestlige 

bestanden av jerv 

o Veien videre i forhold til Forollhogna sin status 

Saken settes opp på nytt med bakgrunn i et krav fra fire av nemndas seks medlemmer om ny 

behandling av sak 41/15. Kravet er fremmet skriftlig i e-post datert 13. november 2015. For 

ytterligere informasjon henvises det til sekretariatets saksfremlegg. 
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Sekretariatets innstilling og forslag til vedtak. 

Sekretariatet opprettholder sin innstilling i sak 41/15 som ble lagt frem for rovviltnemnda i 

saksfremlegget til møte den 28. oktober 2015. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Vedtak fattet av rovviltnemnda i sak 41/15 den 28. oktober 2015 oppheves. 

 Rovviltnemndas vedtak angående Forollhognas status som yngleområde for jerv i sak 

17/15 Mulig endringer i yngleområdene for jerv og bjørn fra møte den 19. – 20. mars 

2015 opprettholdes.  

o Forollhogna sin status som yngleområde for jerv må sees i sammenheng med 

region 3 sitt samordningsoppdrag for forvaltningen av den sørvestlige 

bestanden av jerv. I påvente av at region 3 sitt samordningsoppdrag for en 

helhetlig forvaltning av den sørvestlige jervebestanden ferdigstilles beholder 

Forollhogna inntil videre sin status som yngleområde for jerv. Dagens grenser 

for yngleområde for jerv i Forollhogna opprettholdes. 

 

Når region 3 sitt samordningsoppdrag er ferdigstilt må rovviltnemnda ta stilling til om 

Forollhogna fortsatt skal ha status som yngleområde for jerv eller ikke. For å bedre 

beslutningsgrunnlaget anbefaler sekretariatet rovviltnemnda om å be Miljødirektoratet gi en 

faglig uttalelse på forslaget om å ta ut Forollhogna fra yngleområdet for jerv uavhengig av 

vedtak i denne saken.  

 

Toril Melheim Strand fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Rovviltnemnda ber Miljødirektoratet gi en faglig uttalelse på forslaget om å ta ut 

Forollhogna fra yngleområdet for jerv. 

 

Votering 

Det ble først stemt over første kulepunkt: 

 Vedtak fattet av rovviltnemnda i sak 41/15 den 28. oktober 2015 oppheves. 

Kulepunktet ble vedtatt mot 2 (to) stemmer. 

 

Etterpå ble det stemt over andre kulepunkt: 

 Rovviltnemndas vedtak angående Forollhognas status som yngleområde for jerv i sak 

17/15 Mulig endringer i yngleområdene for jerv og bjørn fra møte den 19. – 20. mars 

2015 opprettholdes.  

o Forollhogna sin status som yngleområde for jerv må sees i sammenheng med 

region 3 sitt samordningsoppdrag for forvaltningen av den sørvestlige 

bestanden av jerv. I påvente av at region 3 sitt samordningsoppdrag for en 

helhetlig forvaltning av den sørvestlige jervebestanden ferdigstilles beholder 

Forollhogna inntil videre sin status som yngleområde for jerv. Dagens grenser 

for yngleområde for jerv i Forollhogna opprettholdes. 

Kulepunktet ble enstemmig vedtatt. 

 

Til sist ble det stemt over Toril Melheim Strand sitt tilleggsforslag: 

 Rovviltnemnda ber Miljødirektoratet gi en faglig uttalelse på forslaget om å ta ut 

Forollhogna fra yngleområdet for jerv. 

Forslaget falt med 4 (fire) mot 2 (to) stemmer. 
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Rovviltnemndas vedtak: 

 Vedtak fattet av rovviltnemnda i sak 41/15 den 28. oktober 2015 oppheves. 

 Rovviltnemndas vedtak angående Forollhognas status som yngleområde for jerv i sak 

17/15 Mulig endringer i yngleområdene for jerv og bjørn fra møte den 19. – 20. mars 

2015 opprettholdes.  

o Forollhogna sin status som yngleområde for jerv må sees i sammenheng med 

region 3 sitt samordningsoppdrag for forvaltningen av den sørvestlige 

bestanden av jerv. I påvente av at region 3 sitt samordningsoppdrag for en 

helhetlig forvaltning av den sørvestlige jervebestanden ferdigstilles beholder 

Forollhogna inntil videre sin status som yngleområde for jerv. Dagens grenser 

for yngleområde for jerv i Forollhogna opprettholdes. 

 

De innspill som har kommet i forbindelse med Forollhogna saken vil følge saken til ny 

behandling etter at samordningsoppdraget er ferdigstilt. De som har kommet med innspill vil 

bli tilskrevet og informert om dette. 

 

 

Sak 48/15: Post til nemnda 

Sekretariatet gikk igjennom postlisten for nemnda fra forrige møte den 28. oktober og frem til 

dags dato. Kommentar fra Toril Melheim Strand om at Journalnr. 2015/565-162 – Forslag om 

at Forollhogna tas ut av yngleområdet for jerv i region 6 bør tas ut av postlisten på grunn av 

at forslaget ligger inne i protokollen fra møte. Sekretariatet sørger for at journalposten tas 

bort. 

 

 

Sak 49/15: Eventuelt 

1. Reduksjon av lisensfellingsområdet for ulv i Sør-Trøndelag 

Fredag den 4. desember 2015 ble, i samråd med leder av rovviltnemnda, lisensfellingen av ulv 

øst for E6 i Sør-Trøndelag stoppet med umiddelbar virkning. Avgjørelsen gjelder frem til og 

med tirsdag den 8. desember. Rovviltnemnda tok under sitt møte den 8. desember 2015 

stilling til om endringene av lisensfellingsområdet skal være gjeldende ut 

lisensfellingsperioden. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
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 2015/2016: 

 Kvoten settes til totalt 2 ulv 

 Lisensfellingen er begrenset til vest for E6 i Sør-Trøndelag, samt hele Møre og 

Romsdal. 

 Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2015 til og med 31. mars 2016 

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

 

Forslag fra Idar Bransfjell: 

 Sekretariatets forslag til vedtak avvises. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge endrer 

ikke sitt vedtak datert 3. september 2015.  



Side 5 av 5 

 

 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Sekretariatets forslag til vedtak avvises. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge endrer 

ikke sitt vedtak datert 3. september 2015.  

 

 

Møte hevet kl. 20:30 

 

 

 

 

Godkjent 

10. desember 2015 

 

           

Siw Bleikvassli     Bengt Mattias Jåma 


