
 

 

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 6 Midt-Norge 
 

Tid: Tirsdag 19. mai 2015 fra kl. 08:30 – 11:30 

Sted: Trædalsstuene i Sunndal kommune 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Arne Braut (leder), Toril Melheim Strand & Idar Bransfjell. 

Forfall: Siw Bleikvassli, Bjørn Engen & Mattias Jåma. Vararepresentantene 

Gunnar Alstad, Kjersti Tommelstad & Ellinor Jåma ble innkalt, men ingen 

hadde anledning til å møte. 

 Andre: Inge Hafstad, Lina Nøstvold, Julie Vesterhus, Lisbeth Rannem & Kjell 

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

(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Marianne Aas Halse, Astrid Buset, Ola 

Betten, Ulf Lucasen & Ottar Longva (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), 

Jostein Dragset (Mattilsynet), Lars Olav Lund (Statens naturoppsyn), Olve 

Krange (Norsk institutt for naturforskning), Atle Franzen (Møre og Romsdal 

Bondelag), Kristin Lilleeng Andersson (Sunndal kommune). 

 

Saksliste: 

Sak 19/15: Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra møte 19.-20. mars 2015 

og valg av to representanter fra rovviltnemnda til å skrive under 

protokollen. 

 Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

 Sakslisten ble godkjent med en endring: 

o Sak 25/15 Nasjonale bestandsmål må inngå i evalueringen av 

rovviltforvaltningen utsettes. 

 Protokoll fra møte den 19. – 20. mars ble godkjent uten merknader. Toril Melheim 

Strand skrev under. Bjørn Engen skriver under senere. 

 Arne Braut og Toril Melheim Strand ble valgt til å skrive under protokollen. 

 

Sak 20/15: Referatsaker 

1. Fordeling av FKT-midler  

Forslag til fordeling ble utsendt i e-post til nemnda datert 8. april 2015. Ingen i nemnda hadde 

forslag til endringer. Fordelingen av FKT-midler mellom fylkene ble som følgende: 

Fordelingen av tilskudd (kr. 12 000 000,-) over 1420.73: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr. 2 200 000,- 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr. 3 400 000,- 

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr. 6 400 000,- 

Fordelingen av midler til tjenestekjøp (kr. 1 000 000,-) over 1420.21: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr.   90 000,- 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr. 410 000,- 

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr. 500 000,- 

Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr. 800 000,-) over 1420.21: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr.   85 000,- (vakttelefon) 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr. 110 000,- (vakttelefon)  
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 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr. 605 000,- (vakttelefon og drift av 

nemnda) 

2. Brev til Klima- og miljødepartementet (KLD) vedrørende KLDs behandling av 

klagene på gaupekvoten 

Brev vedørende KLDs behandling av klagene på kvotene for kvotejakt på gaupe ble sendt den 

9. april 2015. 

3. Uttalelse til forslag om forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv – 

oppretting av inkurie i viltloven 

Uttalelse til forslag om forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv ble sendt fra 

rovviltnemnda i brev datert 7. april 2015.  

4. Tildeling fra reservekvoten for kvotejakt på gaupe 

Med bakgrunn i felling av voksen hunngaupe den 28. mars 2015 i Rennebu kommune ble 

siste tilleggsdyr i reservekvoten tildelt kvotejaktsområde 3 Oppdal og Rennebu kommuner 

den 28. mars 2015. 

 

Sak 21/15: Orientering om oppdraget til NINA vedrørende evalueringen av 

rovviltforvaltningen 
v
/Olve Krange NINA 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått i oppdrag å evaluere norsk 

rovviltforvaltning. Olve Krange orienterte kort om oppdragets innhold og hvordan det er 

planlagt gjennomført. 

 

Sak 22/15: Fastsettelse av kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv 

og ulv 

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

på rovvilt. Ut fra vilkårene 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 2015 til og med 15. 

februar 2016 (se saksfremlegg til møte i nemnda den 19. mai 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 2015 til og med 15. februar 2016 

fatter kvote om: 

 

3 betingede skadefellingstillatelser på gaupe 

Bestanden ligger på bestandsmålet per i dag (tre års gjennomsnittet). Terskelen for felling av 

skadegjørende gaupe bør 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.  
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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.   

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig) 

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

Norge fattet følgende vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og 

ulv i region 6 Midt-Norge for perioden 1. juni 2015 til og med 15. februar 2016: 

 3 betingede skadefellingstillatelser på gaupe 

Bestanden ligger på bestandsmålet per i dag (tre års gjennomsnittet). Terskelen for felling av 

skadegjørende gaupe bør 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.   

 

Sak 23/15: Forslag til kvote for betingede skadefellingstillatelser på bjørn 

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

er det Miljødirektoratet som har inntil bestandsmålet er nådd. Rovviltnemnda bør sende 

tilrådning til Miljødirektoratet. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Ut fra forrige års erfaring mener derfor sekretariatet at det er riktig at landet i sin helhet bør 

kunne forvalte 6 betingede skadefellingstillatelser for bjørn. Rovviltnemndas tilrådning til 

Miljødirektoratet er å tildele seks betingede skadefellingstillatelser til rovviltsregionene 5 – 8 

etter samme praksis som i 2014. Terskelen for å gi betingede skadefellinger bør være høyere 

innenfor yngleområdet for bjørn enn utenfor.  

 

De betingede fellingstillatelsene forvaltes av Fylkesmennene. Det er viktig at fylkesmennene 

holder god kontakt og oppdaterer www.rovbase.no og legger ut vedtak på 

Miljøvedtaksregistret fortløpende.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Ut fra forrige års erfaring mener derfor sekretariatet at det er riktig at landet i sin helhet bør 

kunne forvalte 6 betingede skadefellingstillatelser for bjørn. Rovviltnemndas tilrådning til 

Miljødirektoratet er å tildele seks betingede skadefellingstillatelser til rovviltsregionene 5 – 8 

etter samme praksis som i 2014. Terskelen for å gi betingede skadefellinger bør være høyere 

innenfor yngleområdet for bjørn enn utenfor.  

 

http://www.rovbase.no/
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De betingede fellingstillatelsene forvaltes av Fylkesmennene. Det er viktig at fylkesmennene 

holder god kontakt og oppdaterer www.rovbase.no og legger ut vedtak på 

Miljøvedtaksregistret fortløpende.  

 

Sak 24/15: 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. Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt 

fastsatt av Miljøverndepartementet den 16. desember 2013 sier at vedtak om kvote for 

lisensfelling av bl.a. jerv skal fastsettes slik at eventuell klagebehandling skal være ferdig før 

lisensfellingsperioden starter den 10. september. Eventuelle klager skal være ferdigbehandlet 

av førsteinstans (rovviltnemnda) og oversendt departementet senest tre uker før starten på 

lisensfellingen. Med tanke på ferieavvikling betyr dette at et vedtak om eventuell lisenskvote 

bør fattes ultimo mai.  

 

Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv når 

bestanden 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.  

 

Med bakgrunn i rapporter fra nasjonalt overvåkingsprogram for jerv, er gjennomsnittlige 

antall ynglinger av jerv de siste tre årene (2012-2014) på 11,7 ynglinger, noe som er over 

regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har 

derfor pr. 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 2015/2016: 

 Kvoten settes til totalt 20 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 reservekvote på 6 dyr (3 kan være tisper). 

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

yngling. Hvis de fylkesvise bestandsmålene oppnås innenfor yngleområdene for Sør-

Trøndelag og Møre og Romsdal kan det tildeles fra reservekvoten til disse områdene. 

 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 

2015 til og med 15. februar 2016. Fordeling mellom lisensfellingsområdene sesongen 

2015/2016: 

 Området med mål om yngling i MR: 

o Her tillates en kvote på 0 jerv. 

 Områder uten mål om yngling i MR: 

http://www.rovbase.no/
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o Her tillates en kvote på 4 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 4 jerv. 

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

o Her tillates en kvote på 7 jerver (4 tisper).  

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

o Her tillates en kvote på 5 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 2015/16.  

 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 2015 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2015/16. 

 

Det kom inn endringsforslag fra Idar Bransfjell og Toril Melheim Strand. Det ble først stemt 

over endringsforslagene. 

Forslag fra Idar Bransfjell (enstemmig vedtatt): 

 Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag får en kvote på et dyr. 

 Område uten mål om yngling i Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya) får en kvote 

på tre dyr. 

Forslag fra Toril Melheim Strand (enstemmig vedtatt): 

 Endring av kulepunkt fem fra: Med unntak av Nord-Trøndelag skal det kun gis 

tilleggsdyr til områder uten mål om yngling. Hvis de fylkesvise bestandsmålene 

oppnås innenfor yngleområdene for Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal kan det 

tildeles fra reservekvoten til disse områdene, til: Med unntak av Nord-Trøndelag skal 

det kun gis tilleggsdyr til områder uten mål om yngling. Hvis det fylkesvise 

bestandsmålet oppnås i Møre og Romsdal skal det tildeles fra reservekvoten til 

område med mål om yngling i Møre og Romsdal. 

 

Rovviltnemndas vedtak med de foreslåtte endringene (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 2015/2016: 

 Kvoten settes til totalt 20 jerver. 

 Det kan felles inntil 4 tisper innenfor område med mål om yngling. 

 Områder uten mål om yngling har ingen tispekvote. 
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 Det settes en reservekvote på 6 dyr (3 kan være tisper). 

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

yngling. Hvis det fylkesvise bestandsmålet oppnås i Møre og Romsdal skal det tildeles 

fra reservekvoten til område med mål om yngling i Møre og Romsdal. 

 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 

2015 til og med 15. februar 2016. Fordeling mellom lisensfellingsområdene sesongen 

2015/2016: 

 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 4 jerv. 

 Område med mål om yngling i ST:       

o Her tillates en kvote på 1 jerv. 

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

o Her tillates en kvote på 3 jerv. 

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

o Her tillates en kvote på 7 jerver (4 tisper).  

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

o Her tillates en kvote på 5 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 2015/16.  

 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 2015 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2015/16. 

 

Sak 25/15: Nasjonale bestandsmål må inngå i evalueringen av rovviltforvaltningen 

Forslag fra Arne Braut: 

Sak 25/15 Nasjonale bestandsmål må inngå i evalueringen av rovviltforvaltningen utsettes. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Sak 25/15 Nasjonale bestandsmål må inngå i evalueringen av rovviltforvaltningen utsettes. 

 

Sak 26/15: Post til nemnda 
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Sekretariatet gikk igjennom postlisten til rovviltnemnda. Det var ingen merknader til 

postlisten. 

 

Sak 27/15: Eventuelt 

 Status for region 3 Oppland sitt samordningsoppdrag for forvaltningen av den 

sørvestlige jervebestanden. 

Det ble gjennomført et arbeidsmøte mellom sekretariatene for region 1, 3, 5, og 6 på Værnes 

den 23. april 2015 der innspillene fra de forskjellige nemndene ble gjennomgått. Region 3 har 

gjennomført et møte med NINA, men endelig avtale med NINA er ikke inngått.  

 Møte den 26. mai 2015 mellom rovviltnemndene, KLD og LMD 

Tirsdag den 26. mai 2015 arrangerer Klima- og miljødepartementet (KLD) halvårsmøte 

mellom rovviltnemndene, Landbruks- og matdepartementet og KLD. Under møte er det åpnet 

opp for at alle nemndsmedlemmene kan delta. Fra nemnda deltar Arne, Braut, Toril Melheim 

Strand, Gunnar Alstad og Mattias Jåma. Kjell Vidar Seljevoll deltar på vegne av sekretariatet. 

 

Neste møte er 27. – 28. august 2015 i Östersund. 

 

 

Protokoll godkjent 

 

28. oktober 2015 

 

 

            

Arne Braut       Toril Melheim Strand 


