
 

 

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: Torsdag 21. november 2013 kl. 09.00 – 14.30 

Sted:  Rica Hell Hotell i Stjørdal kommune 

 

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

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

Maja Britt Renander hadde ikke anledning til å delta. 

 Andre: Inge Hafstad, Heidrun A. Ullerud, Julie Vesterhus, Anne Sundet 

Tangen, Lisbeth Rannem (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Kjell Vidar 

Seljevoll, Brit Eldrid Barstad og Eva Dybwad Alstad (Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag), Jostein Dragset (Mattilsynet), Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo 

(Sørfjella beitelag), Karin Rekve (Verdal Sau og Geit), Arne Aasan, Per 

Flatberg og Øystein Folden (Naturvernforbundet), Frank Røym (Sør-Trøndelag 

Bondelag), Magnus P. Haave (Sør-Trøndelag Sau og Geit). 

 

 

 

Saksliste: 

Sak 34/13: Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte i 

rovviltnemnda den 28. august 2013. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent med følgende tilføyelser under sak 41/13 (Eventuelt): 

o Sten Jønsson orienterer om behandlingen av Sametingets rovdyrmelding. 

o Arne Braut legger frem brev fra Forollhogna nasjonalparkstyre vedrørende 

forvaltning av jerv i Forollhogna. Brevet gis eget saksnummer 42/13. 

 Protokoll fra møte i rovviltnemnda den 28. august 2013 godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 35/13: Referatsaker 

1. Rovviltnemndas uttalelse i brev datert 15. november 2013 til forslag om 

forvaltningsplan for rovvilt i region 5. 

2. Orientering om møte mellom lederne og sekretariatene for rovviltnemndene. 

Resulterte i at det ble bedt om et møte mellom nemndlederne og statsrådene i MD og 

LMD i brev datert 18. oktober 2013.  

3. Fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag er blitt enig om at kr. 240.000,- av FKT-

midler overføres fra FMNT til FMST. FMNT har rettet en henvendelse til 

Miljødirektoratet om å foreta denne overføringen. 

4. Miljøverndepartementet har i brev datert 13. november 2013 oppnevnt Kirsti Leirtrø 

som ny vararepresentant fra Sør-Trøndelag. Bakgrunnen for oppnevningen er at 

tidligere vararepresentant Karianne Oldernes Tung er innvalgt på Stortinget og har av 

den grunn fått fritak fra alle fylkeskommunale verv.  
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Sak 36/13: Samarbeidsavtale mellom rovviltregion 6 og 7 om kvotejakt på gaupe. 

Rovviltnemndene i region 6 og 7 inngår med dette en samarbeidsavtale om kvotejakt på 

gaupe i deler av region 6. Denne avtalen innebærer at region 7 fastsetter kvote for 

fastlandsdelen av Leka kommune og den delen av Nærøy kommune som ligger nord for 

Foldafjorden/Innerfolda. I forvaltningsplanen for store rovdyr i region 6 Midt-Norge er dette 

området definert som et område uten mål om ynglende gaupe. Avtalen skal bidra til å sikre en 

helhetlig rovviltforvaltning i Voengel-Njarke Sijte. 

 

Samarbeidsavtale mellom rovviltregion 6 og 7 om kvotejakt på gaupe (enstemmig): 
Rovviltnemnda i region 6 og Rovviltnemnda i region 7 har inngått følgende avtale: 

1. Ved fastsetting av kvote for jakt på gaupe i grenseområdene mellom Nord-Trøndelag 

og Nordland, skal følgende område i Nord-Trøndelag omfattes av kvotevedtak for 

Nordland: 
b. Fastlandsdelen av Leka kommune, samt Nærøy kommune nord for Folda/ 

Innerfolda avgrenset av kommunegrensen med Høylandet i øst.  
2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av Rovviltnemnda i region 7 - Nordland, som 

en del av fellingsområdene på Nordlandssida av grenseområdet. Uttak belastes kvoten 

for region 7. 
3. Sekretariatet for Rovviltnemnda i region 7 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for 

fastsetting av kvoter, legge vekt på: 

 bestandssituasjonen for gaupe i området,  

 fastsatt bestandsmål for gaupe i Nord-Trøndelag,  

 føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nord-Trøndelag 

 tapssituasjonen for sau og rein i området 
4. Rovviltnemnda i region 6 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det 

fattes vedtak om slike kvoter. 
5. Kvotejakt på gaupe i dette området administreres av Fylkesmannen i Nordland.  
6. I de tilfeller der Miljødirektoratet har myndigheten til å fastsette slike kvoter i en eller 

begge rovviltregionene, oppfordres det til at Miljødirektoratet fatter vedtak i samsvar 

med denne avtalen. Det legges til grunn at Rovviltnemnda i region 7 kan fatte vedtak 

om kvoter i det aktuelle området i Nord-Trøndelag også i tilfeller hvor myndigheten til 

å fastsette slike kvoter i region 6 er tillagt Miljødirektoratet.  
7. Denne avtalen gjelder for perioden 21.11.2013 – 01.06.2016. Ved avtalens utløp skal 

det vurderes evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves 

umiddelbart dersom en av nemndene ønsker dette. 
 

Avtalen oversendes rovviltnemnda i region 7, som i møte fredag den 29. november skal 

behandle saken. 

 

 

Sak 37/13: Kvote for kvotejakt på gaupe 2014. 

I Forskrift om forvaltning av rovvilt (fastsatt ved kgl.res.18. mars 2005 med hjemmel i lov 29. 

mai 1981 nr. 38 om viltet) gis en rovviltnemnd mulighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på 

gaupe i medhold av viltloven § 9, jf. naturmangfoldlovens høstningsprinsipp i § 16, dersom 

bestanden de siste tre årene i gjennomsnitt ligger over det fastsatte nasjonale målet for gaupe i 

regionen, noe den gjør for region 6.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
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Kvotejaktsområdene følger forvaltningsplanen godkjent av rovviltnemnda den 30. mai 2011 

med unntak av at kvotejaktsområdene 10 og 11 slås sammen. Bakgrunnen for 

sammenslåingen er at områdene ikke har mål om yngling og at kvoten settes såpass høyt at 

kvoten ikke er begrensende.   

  

1. En kvote på 20 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2014, hvor det maksimalt 

kan felles 12 voksne hunngauper.  

 

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til 15 avgrensete kvotejaktsområder: 

 
Kvotejaktsområde 1: 0 gauper 

De deler av Møre og Romsdal der det i den geografiske differensieringen for gaupe i 

forvaltningsplanen er mål om yngling 

 

Kvotejaktsområde 2: 0 gauper 

 Agdenes, Snillfjord, Hemne, Orkdal, Meldal og Skaun kommuner 

 

Kvotejaktsområde 3: 1 gauper 

 Oppdal og Rennebu kommuner 

 

Kvotejaktsområde 4: 0 gauper 

 Røros og Tydal kommuner 

 

Kvotejaktsområde 5: 0 gaupe 

Melhus, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner 

 

Kvotejaktsområde 6: 0 gaupe 

Selbu, Malvik og Klæbu kommuner 

 

Kvotejaktsområde 7: 0 gauper 

 Meråker og Stjørdal kommuner 

 

Kvotejaktsområde 8: 0 gaupe 

 Frosta og Levanger kommuner 

 

Kvotejaktsområde 9: 0 gauper 

 Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommuner 

 

Kvotejaktsområde 10 og 11: 9 gauper 

Snåsa (øst for E6), hele Røyrvik og Lierne, samt Namsskogan og Grong kommuner 

øst for E6. 

 

Kvotejaktsområde 12: 0 gauper 

Namsskogan kommune (vest for E6) og Høylandet kommune. 

 

Kvotejaktsområde 13: 0 gauper 
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Fosnes kommune og Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos 

kommune som ligger nord for Rv 17. Endret på grunn av samarbeidsavtale med region 

7. 

 

Kvotejaktsområde 14: 0 gauper 

Overhalla kommune, Grong og Snåsa kommune (vest for E6), samt de deler av 

Namsos kommune som ligger sør for Rv 17 og øst for fjorden Løgnin. 

 

Kvotejaktsområde 15: 10 gauper 

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune 

som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin. 

 

2. Det åpnes for kvotefri jakt i Møre og Romsdal, bortsett fra i kommunene Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal, gamle Aure og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva 

Driva. 

 

3. Rovviltnemnda kan vurdere å tildele hele eller deler av en reservekvote på inntil 4 dyr. Det 

skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier 

det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein. Dersom det finnes 

grunnlag for å benytte reservekvoten eller deler av reservekvoten på 4 dyr kan inntil 2 dyr 

av denne være hunngauper 1 år og eldre. Rovviltnemnda kan tildele reservedyr til andre 

geografiske områder av region 6 enn de som er tildelt startkvoter, men kun dersom 

oppdaterte bestandsvurderinger tilsier at dette er forsvarlig i forhold til mål om geografisk 

differensiering.  

 

4. Tildelte gauper kan ikke flyttes fra et kvotejaktsområde til et annet. Det skal gjøres 

unntak fra dette punktet i tilfelle overskyting i en region og dersom reservekvote ikke 

foreligger.  

 

5. Rovviltnemnda ber om at Rovdata samordner registreringene av familiegrupper av gaupe i 

hele region 6 Midt-Norge. 

 

 

Sak 38/13: Sluttbehandling av revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 

Midt-Norge. 

Miljødirektoratets (Mdir) uttalelse til revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 ble 

utsendt til nemndas medlemmer i e-post datert 16. oktober 2013. Sekretariatet foretok en 

gjennomgang av Mdir sin uttalelse med påfølgende diskusjoner i nemnda etter hvert punkt. 

Gjennomgangen av Mdir sin uttalelse ga ikke grunnlag for endringer i planen. Imidlertid skal 

sekretariatet ta en gjennomgang slik at statistikk og faktagrunnlaget er helt oppdatert pr. dags 

dato, samt tydeliggjøre forskjellen på kvotejakt og lisensfelling og hvordan disse 

virkemidlene brukes. Rovviltnemnda ønsker imidlertid å gi uttrykk for følgende: 

 Mdir sin uttalelse er på flere punkter både vag og lite konkret. Blant annet sier 

Mdir at hoveddelen av planen er innenfor rammene av nasjonal politikk, uten å si 

noe om hva som eventuelt ikke er innenfor rammene. Videre sier Mdir at deler av 

planen er noe uklar og at det for enkelte fagområder må implementeres siste 

oppdaterte kunnskap uten å peke på hva i planen som er uklart og hvilke 
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fagområder som ikke har den siste oppdaterte kunnskapen. Mdir kunne med fordel 

ha vært mer konkret og presis i sin uttalelse 

 

Forslag: 

Forslag 1. fra Arne Braut. 

 Forollhogna gis status som prioritert beiteområde.  Forollhogna er av de aller beste 

beiteområdene i regionen, og å legge til rette for en optimal utnyttelse av 

utmarksbeiteressursene i dette området vil være et viktig bidrag for å nå 

målsettinga i Landbruksmeldinga (Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012)) om en 

økning av norsk matproduksjon basert på bruk av utmarksbeite . Forvaltning av 

området som prioritert beiteområde vil gjøre at beitedyra kan beskyttes ved at 

potensielle skadegjørere kan tas ut, mens situasjonen nå er at beitenæringa må 

forventes å tilpasse seg rovviltbestanden 

  

Forslag 2 fra Toril M. Strand 

 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. 

  

Votering. 

Det ble først votert over forslag 1. Forslaget fikk en stemme og falt. Deretter forslag 2. 

Forslag 2 ble enstemmig vedtatt. 

   

Vedtak (Enstemmig) 

 Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge vedtar forvaltningsplanen (utkastet som ble 

oversendt daværende Direktoratet for naturforvaltning i e-post datert 12. juni 2013 og 

som er i samsvar med vedtak i sak 15/13 den 30. mai 2013) for store rovdyr i region 6 

med følgende presiseringer: 

o Sekretariatet tar en gjennomgang slik at statistikk og faktagrunnlaget er 

oppdatert pr. dags dato. 

o Forskjellen på kvotejakt og lisensfelling tydeliggjøres og hvordan disse 

virkemidlene brukes skal tydeliggjøres. 

 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 

 

Miljødirektoratets uttalelse datert 4. oktober 2013 legges ved protokollen. 
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Sak 39/13: Høring på forskrift om erstatning for tap av husdyr til rovvilt  
Sekretariatet foretok en gjennomgang av forslaget til ny forskrift om erstatning for tap av 

husdyr til rovvilt. Sekretariatet vil sende ut et forslag til uttalelse på e-post primo desember 

som nemndas medlemmer gir tilbakemelding på. Hvis ønskelig fra nemndas medlemmer vil 

sekretariatet innkalle til et telefonmøte.  

 

 

Sak 40/13: Post til nemnda 

Sekretariatet hadde ikke utsendt postliste i forkant av møte. Postlisten sendes ut som et 

vedlegg til protokollen. 

 

 

Sak 41/13: Eventuelt 

1. Sten Jønsson orienterte om Sametingets behandling av rovdyrmeldingen. Mye av 

nemndas uttalelse datert 12. april 2013 er å finne igjen i meldingen. Når Sametingets 

rovdyrmelding er formelt vedtatt sender Sten Jønsson den til sekretariatet som 

videresender den til nemndas medlemmer og andre interessenter. 

 

 

Sak 42/13: Brev fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna 

Arne Braut la frem brev fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna datert 2. juli 2013 der 

nasjonalparkstyret uttaler seg om jerveforvaltningen i Forollhogna nasjonalpark. Med 

bakgrunn i nemndas vedtak i sak 38/13 vil nemnda sende et svarbrev til nasjonalparkstyret der 

det blir informert om statusen for Forollhogna som yngleområde for jerv pr. dags dato og 

videre saksgang i forhold til å utrede konsekvensene for å ta ut Forollhogna som yngleområde 

for jerv (Jf. nemndas vedtak i sak 15/13 den 30. mai 2013). 

 

 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


