
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  

Rovviltnemnda i region 6 Gunnar Alstad Inge Hafstad 

c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 974 89 360 74 16 80 66 

Postboks 2600 goalstad@online.no   fmntiha@fylkesmannen.no  

7734 STEINKJER 

 

 
 
Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 
 

 

Tid: Torsdag 26. mai 2016 kl. 10:00 – 14:30 

Sted: Scandic Hell Hotell i Stjørdal kommune 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Gunnar Alstad (leder), Anne Berit Sæther, Per Olav Hopsø 

(vara for Gunn I. Stokke), Frank Sve, Ida Marie Bransfjell, Mattias Jåma. 

Meldt forfall: Gunn I. Stokke. 

 Andre: Inge Hafstad, Lina Nøstvold, Lisbeth Rannem, Linda Hovde Nordås & 

Kjell Kippe (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Kjell Vidar Seljevoll, Sondre 

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

Halse & Astrid Buset (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Anders Braa 

(Miljødirektoratet), Jostein Dragset (Mattilsynet), Per Flatberg & Øystein 

Folden (Naturvernforbundet), Atle Frantzen (Møre og Romsdal Bondelag), 

Eystein Opdøl (Møre og Romsdal Sau og Geit), Cathrine Enoksen 

(Namsskogan Rovdyrsenter). 

 

 

Saksliste: 

Sak 26/16: Godkjenning av innkallelse og saksliste 

 Innkallelse godkjent uten merknader 

 Saksliste godkjent med følgende tilføyelser: 

o Under sak 27/16 Referatsaker orienterer Gunnar Alstad fra møte på 

Gardermoen 25. – 26. april 2016 

o Følgende saker settes opp under sak 35/16 Eventuelt 

 Samarbeidsavtale mellom region 6 og 7 Nordland om gaupe 

 Brev fra Tingvoll kommune 

 

Sak 27/16: Referatsaker 

1. Krav fra Sør-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Sau og Geit om 

bestandsregulerende tiltak mot gaupe og kongeørn 

Sør-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Sau og Geit krever i brev datert 22. april 2016 

bestandsregulerende tiltak mot gaupe i Agdenes og mot kongeørn på Rissa. Likelydende brev 

ble sendt rovviltnemnda og Miljødirektoratet. Rovviltnemnda svarte Sør-Trøndelag Bondelag 

og Sør-Trøndelag Sau og Geit i brev datert 3. mai 2016. Innholdet i brevet ble bestemt av 

rovviltnemnda via e-post med sekretariatet. Både brev fra Bondelag og Sau og Geit, samt 

svarbrev fra rovviltnemnda legges ved møteinnkallelsen. 

2. Møte med Klima- og miljødepartementet og Landbruk- og matdepartementet 

den 25. – 26. april 2016 

Gunnar orienterte fra møte mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruk- og 

matdepartementet (LMD) den 25. -26. april 2016. Første del av dag en var satt av til det faste 

halvårsmøte mellom departementene og rovviltnemndene der statsrådene fra begge 

departementene deltok. Resten av møte var knyttet opp mot opplæring av de nye 

representantene i rovviltnemndene. Gunnar orienterte om blant annet følgende: 

mailto:goalstad@online.no
mailto:fmntiha@fylkesmannen.no
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 Kongeørn – Kontaktutvalget for rovvilt skal uttale seg om fremtidig forvaltning av 

kongeørn, jf. Miljødirektoratets anbefaling som ble oversendt KLD i januar 2016. 

Kontaktutvalget har fått utsatt frist. Rovviltnemndene er enige i at ting tar for lang tid 

og signaliserte ovenfor KLD at ny forvaltning av kongeørn må på plass så raskt som 

mulig. 

 Tydelig soneforvaltning – departementene er tydelig på at nemndene må starte 

arbeidet med å få på plass en tydeligere soneforvaltning i tråd med føringer gitt av 

KLD og rovviltforliket. 

 Evalueringen av regional rovviltforvaltning – rapportene fra NINA og NIBIO skal 

legges frem i løpet av juni. Hvordan rapportene skal håndteres og behandles etter at de 

er publisert er ennå ikke fastsatt. 

 Nemndene må bestrebe seg å opptre konsistens. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda tar referatsakene til orientering. 

 

Sak 28/16: Fastsettelse av kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv 

og ulv 2016/17 

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. Vurderingen av 

om nemnda har myndighet skal for bjørn og ulv baseres på de siste dokumenterte data om 

siste års ynglinger. For gaupe og jerv skal vurderingen av nemndas myndighet baseres på 

gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene. Det er dataene fra 

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt som skal legges til grunn.  

 

Ut fra de nevnte 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 2016 til og med 15. 

februar 2017 (se saksfremlegg).  

 
Kommentarer til saksfremlegget: 

Anne Berit ber om at fremtidige saksfremlegg i større grad synliggjør sammenhengen mellom 

naturmangfold, forholdet til andre arter, utmarksbeite og forekomst av store rovdyr. Resten av 

rovviltnemnda var enig i dette og ber om at sekretariatet synliggjør dette i fremtidige 

saksfremlegg. 

 

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 2016 til og med 15. februar 2017 

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. 
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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.  

 

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 2016 til og med 15. februar 2017: 

 

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. 

 

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.  

 

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 29/16: 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.  

 

Kommentarer til saksfremlegget: 

Anne Berit ber om at det i oversendelsesbrevet til Miljødirektoratet tas med litt om 

tapssituasjonen i Nord-Trøndelag. Resten av rovviltnemnda var enig i dette og ber om at 

sekretariatet legger inn litt om dette i oversendelsesbrevet. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Ut fra forrige års erfaring, samt NIBIO sin rapport om at bjørnebestanden går ned, mener 

derfor sekretariatet at det er riktig at landet i sin helhet bør kunne forvalte fire betingede 

skadefellingstillatelser for bjørn. Sekretariatet vil derfor anbefale nemnda å tilrå 



Side 4 av 10 

 

Miljødirektoratet å tildele fire betingede skadefellingstillatelser til hele landet etter samme 

praksis som i 2015. 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, samt NIBIO sin rapport om at bjørnebestanden går ned, mener 

rovviltnemnda at det er riktig at landet i sin helhet bør kunne forvalte fire betingede 

skadefellingstillatelser for bjørn. Rovviltnemnda anbefaler Miljødirektoratet å tildele fire 

betingede skadefellingstillatelser til hele landet etter samme praksis som i 2015. 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.  

 

Sak 30/16: Fastsettelse av kvote for lisensfelling av jerv 2016/17 

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 med presiseringer i brev datert 24. 

juni 2015 sier at vedtak om kvote for lisensfelling av bl.a. jerv skal fastsettes minimum tre 

måneder før lisensfellingen starter, 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 bakgrunn i instruks om tidsfrister betyr dette at et vedtak om eventuell 

lisenskvote må fattes senest 10. juni.  

 

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.  

 

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 (se saksfremlegg).  

 

Kommentarer til saksfremlegget: 

Anne Berit ber om at fremtidige saksfremlegg i større grad synliggjør sammenhengen mellom 

naturmangfold, forholdet til andre arter, utmarksbeite og forekomst av store rovdyr. Resten av 

rovviltnemnda var enig i dette og ber om at sekretariatet synliggjør dette i fremtidige 

saksfremlegg. 

 

 

http://www.rovbase.no/
http://www.rovbase.no/
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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 2016/2017: 

 Kvoten settes til totalt 19 jerver. 

 Det kan felles inntil 3 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) 

 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 i 

forkant av lisensfellingen starter den 10. september 2016. 

 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 

2016 til og med 15. februar 2017. Fordeling mellom lisensfellingsområdene sesongen 

2016/2017: 

 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 jerver. 

 

 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 6 jerver (3 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 2016/17.  

 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 
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Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2016 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2016/17. 

 

Med bakgrunn i at kvoten vedtas før beitesesongen for sau i 2016, samt at antall ynglinger av 

jerv våren 2016 ennå ikke er fastsatt, er det ønskelig fra nemndas side å ha større fleksibilitet 

til å tildele dyr fra tilleggskvoten til områder som i utgangspunktet har 0 dyr i kvote. Gunnar 

Alstad foreslo derfor følgende endringer av sekretariatets innstilling: 

 Tilleggskvoten økes fra 6 dyr (3 kan være tisper) til 8 dyr (4 kan være tisper). 

 Femte kulepunkt endres 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 i forkant av lisensfellingen starter den 10. 

september 2016.  

o Til: Med unntak av Nord-Trøndelag skal det kun gis tilleggsdyr til områder 

uten mål om yngling. Hvis oppdatert bestandssituasjon tilsier det, kan det 

tildeles fra tilleggskvoten til områder med mål om yngling i Sør-Trøndelag og 

Møre og Romsdal i forkant av lisensfellingen starter den 10. september 2016. 

 

Votering: 

 Gunnar Alstad sitt forslag med endringer – 6 stemmer 

 Sekretariatets forslag – 0 stemmer 

 

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 2016/2017: 

 Kvoten settes til totalt 19 jerver. 

 Det kan felles inntil 3 tisper innenfor område med mål om yngling (Nord-Trøndelag). 

 Områder uten mål om yngling har ingen tispekvote. 

 Det settes en tilleggskvote på 8 dyr (4 kan være tisper) 

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

yngling. Hvis oppdatert bestandssituasjon tilsier det, kan det tildeles fra tilleggskvoten 

til områder med mål om yngling i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal i forkant av 

lisensfellingen starter den 10. september 2016. 

 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 

2016 til og med 15. februar 2017. Fordeling mellom lisensfellingsområdene sesongen 

2016/2017: 

 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 4 jerver. 

 

 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 6 jerver (3 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 2016/17.  

 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 2016 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2016/17. 

 

Sak 31/16: Forslag til evaluering av sentrale punkter i forvaltningsplanen 

Dagens forvaltningsplan er den fjerde forvaltningsplanen etter at den første ble vedtatt av 

rovviltnemnda i 2006. Den første forvaltningsplanen er revidert tre ganger i 2009, 2011 og i 

2013 (gjeldende plan). Under møte i rovviltnemnda den 5. april 2016 ba nemnda sekretariatet 

om å legge frem forslag om evaluering av sentrale punkter i forvaltningsplanen.  

 

Sekretariatet foreslår at følgende punkter evalueres: 

 Sikring av rovviltartenes overlevelse gjennom oppfylling av Stortingets bestandsmål 

o Er bestandsmålet oppnådd for hver av de tre artene region 6 har bestandsmål 

for og er bestandsmålet oppnådd innenfor de definerte yngleområdene for 

bjørn, jerv og gaupe? 

o Fungerer ordinær kvotejakt og lisensfelling som bestandsregulerende tiltak i 

tråd med føringer i forvaltningsplanen og målsettingen i rovviltforliket? 

 Lavere konflikter og å sikre næringsdrift, herunder aktiv bruk av utmarksbeite, 

gjennom målrettede virkemidler 

o Forvaltning av rovdyr i kalvingsområdene for rein 

o Forvaltningsplanen er bygd opp om byrdefordelingsprinsippet. Er 

byrdefordelingsprinsippet reelt eller tar deler av regionen uforholdsmessig stor 
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andel av byrdene? Er byrdefordelingsprinsippet med på å redusere konfliktene 

og sikre næringsdrift, herunder bruk av utmarksbeite? 

o Vil en overgang til mer tydelig soneforvaltning medføre lavere konflikter og 

sikre næringsdrift, herunder bruk av utmarksbeite? 

 Forutsigbarhet 

o Gir dagens forvaltningsplan større forutsigbarhet for berørte parter 

 

Kommentarer til saksfremlegget: 

 Synliggjør forvaltningsplanen sammenhengen mellom naturmangfold, forholdet til 

andre arter, utmarksbeite og forekomst av store rovdyr? 

 Synliggjør forvaltningsplanen hvor viktig sørsamisk tamreindrift er for sørsamisk 

kultur og identitet? 

 Hva i forvaltningsplanen sikrer forutsigbarhet? Og hva gjør at den ikke er forutsigbar? 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda ber sekretariatet med sekretariatsgruppen starte evalueringen av følgende 

punkter: 

 Sikring av rovviltartenes overlevelse gjennom oppfylling av Stortingets bestandsmål 

o Er bestandsmålet oppnådd for hver av de tre artene region 6 har bestandsmål 

for og er bestandsmålet oppnådd innenfor de definerte yngleområdene for 

bjørn, jerv og gaupe? 

o Fungerer ordinær kvotejakt og lisensfelling som bestandsregulerende tiltak i 

tråd med føringer i forvaltningsplanen og målsettingen i rovviltforliket? 

 Lavere konflikter og å sikre næringsdrift, herunder aktiv bruk av utmarksbeite, 

gjennom målrettede virkemidler 

o Forvaltning av rovdyr i kalvingsområdene for rein 

o Forvaltningsplanen er bygd opp om byrdefordelingsprinsippet. Er 

byrdefordelingsprinsippet reelt eller tar deler av regionen uforholdsmessig stor 

andel av byrdene? Er byrdefordelingsprinsippet med på å redusere konfliktene 

og sikre næringsdrift, herunder bruk av utmarksbeite? 

o Vil en overgang til mer tydelig soneforvaltning medføre lavere konflikter og 

sikre næringsdrift, herunder bruk av utmarksbeite? 

 Forutsigbarhet 

o Gir dagens forvaltningsplan større forutsigbarhet for berørte parter 

 

Sak 32/16: Fremdriftsplan for revidering av forvaltningsplan 

Under møte i rovviltnemnda den 5. april 2016 ba nemnda sekretariatet om å legge frem 

forslag til fremdriftsplan for revidering av forvaltningsplanen. Saken ble diskutert i 

sekretariatsgruppen under et telefonmøte torsdag den 12. mai d.å. Vi tar sikte på å legge et løp 

der rullert forvaltningsplan vedtas av rovviltnemnda senhøsten 2017. 

 

Sekretariatet foreslår følgende fremdriftsplan: 

2016 

26. mai:  Vedtak om oppstart av rullering av forvaltningsplan 

Juni: Kunngjøring av oppstart med varsling av berørte offentlige 

myndigheter, lag, organisasjoner, institusjoner og andre interesserte. 

Juni – oktober: Innspills periode. Frist for innspill settes til 1. november 
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August: Møte på Snåsa rettet mot reindrift. Reindrift får anledning til å komme 

med sine innspill. 

24. oktober: Heldagsmøte der siste del av møte settes av til innspill fra de 

organisasjonene som ikke møtte på Snåsa i august. Her kan det 

vurderes om oktober møte skal utvides til et lunch til lunch møte. 

 

I perioden november 2016 til ut februar 2017 utarbeider sekretariatet sammen med 

sekretariatsgruppen et planforslag som legges frem for rovviltnemnda under møte i mars 

2017. 

 

2017 

Møte i mars: Vedtak om at planforslaget legges ut på offentlig høring med 

høringsfrist 15. august 2017. 

Mars – august:  Fylkesvise dialogmøter i høringsperioden 

August – oktober: Vurdering av uttalelsene og innspillene. Arbeidsmøte i rovviltnemnda i 

denne perioden. 

Møte i oktober: Vedtak om hvilke endringer som skal gjøres i forvaltningsplanen med 

bakgrunn i uttalelser og innspill i høringsperioden. Forvaltningsplanen 

oversendes Miljødirektoratet til faglig uttalelse. 

Møte i desember: Rovviltnemnda fatter vedtak om godkjenning av forvaltningsplanen. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

2016 

26. mai:  Vedtak om oppstart av rullering av forvaltningsplan 

Juni: Kunngjøring av oppstart med varsling av berørte offentlige 

myndigheter, lag, organisasjoner, institusjoner og andre interesserte. 

Juni – oktober: Innspills periode. Frist for innspill settes til 1. november 

August: Møte på Snåsa rettet mot reindrift. Reindrift får anledning til å komme 

med sine innspill. 

24. oktober: Heldagsmøte der siste del av møte settes av til innspill fra de 

organisasjonene som ikke møtte på Snåsa i august. Her kan det 

vurderes om oktober møte skal utvides til et lunch til lunch møte. 

 

I perioden november 2016 til ut februar 2017 utarbeider sekretariatet sammen med 

sekretariatsgruppen et planforslag som legges frem for rovviltnemnda under møte i mars 

2017. 

 

2017 

Møte i mars: Vedtak om at planforslaget legges ut på offentlig høring med 

høringsfrist 15. august 2017. 

Mars – august:  Fylkesvise dialogmøter i høringsperioden 

August – oktober: Vurdering av uttalelsene og innspillene. Arbeidsmøte i rovviltnemnda i 

denne perioden. 

Møte i oktober: Vedtak om hvilke endringer som skal gjøres i forvaltningsplanen med 

bakgrunn i uttalelser og innspill i høringsperioden. Forvaltningsplanen 

oversendes Miljødirektoratet til faglig uttalelse. 

Møte i desember: Rovviltnemnda fatter vedtak om godkjenning av forvaltningsplanen. 
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Sak 33/16: Fellesmøte med region 3 Oppland 

Fellesmøte mellom rovviltnemndene i region 3 Oppland og 6 Midt-Norge er avlyst på grunn 

av at rovviltnemnda i region 3 Oppland trakk seg. 

 

Sekretariatet gir tilbakemelding til Oppdal kommune og Storli Gard i Oppdal. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda tok avlysningen av møte til etterretning 

 

Sak 34/16: Post til nemnda 

Sekretariatet tok en gjennomgang av postlisten.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda tok postlisten til orientering 

 

Sak 35/16: Eventuelt  

1. Samarbeidsavtale mellom rovviltnemnda i region 6 og 7 

Samarbeidsavtalen mellom rovviltsregionene 6 og 7 Nordland vedrørende kvotejakt på gaupe 

utgår den 1. juni 2016. Avtalen omfatter områdene på fastlandsdelen av Le4ka kommune og 

den delen av Nærøy kommune som befinner seg nord for Foldafjorden, avgrenset av 

kommunegrensen mot Høylandet i øst. Kvotevedtak i dette området fastsettes av 

Rovviltnemnda i region 7. Hvis avtalen skal videreføres må ny avtale skrives før kvotevedtak 

fattes for kvotejakt i 2017 i oktober 2016. 

2. Brev fra Tingvoll kommune 

Enkelte medlemmer har fått brev fra Tingvoll kommune. Sekretariatet har ikke fått brevet og 

er ikke kjent med innholdet.  

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


