
 

 

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. oktober 2017 kl. 09:00 – 15:00 

Sted:  Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal kommune 

 

Deltagere:  Rovviltnemnda: Gunnar Alstad (leder), Gunn I. Stokke, Frank Sve, Anne 

Berit Sæther, Mattias Jåma, Ida Marie Bransfjell 

 Andre: Inge Hafstad, Lina Nøstvold & Kjell Kippe (Fylkesmannen i Nord-

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

Trøndelag), Astrid Buset & Marianne Aas Halse (Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal, Ingeborg Stavne (Mattilsynet), Per Flatberg, Hege Loholt & Arne 

Aasan (Naturvernforbundet), Frank Røym (Sør-Trøndelag Bondelag), 

Kristoffer Moan (Nord-Trøndelag Bondelag), Atle Frantzen (Møre og 

Romsdal Bondelag), Arild Foros (Gaula øst beitelag), Anne Haneborg 

(Meråker kommune). 

 

 

Saksliste: 
35/17:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Dato for møte ble bestemt under rovviltnemndas møte den 31. mai 2017. Saksliste er satt opp 

i samråd med leder av rovviltnemnda. Foreløpig møteinnkallelse med saksliste ble sendt ut på 

e-post onsdag den 11. oktober 2017, mens endelig møteinnkallelse m/saksliste og 

saksfremlegg ble sendt ut på e-post fredag den 20. oktober 2017. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Innkalling godkjent uten merknader 

 Saksliste godkjent med følgende tilføyelser under sak 42/177 Eventuelt: 

o Fylkesmannen i Møre og Romsdal orienterer om konferanse om bruken av 

kadaversøkende hund 

o Møteplan første halvdel av 2018 

 

 

36/17:  Referat- og orienteringssaker 

1. Uttalelse til forslag om endringer i rovviltforskriften angående 

skadefelling av kongeørn 

Rovviltnemnda avga sin uttalelse til Klima- og miljødepartementets forslag om endringer i 

rovviltforskriften angående skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjektene 

på Fosen og i Troms i brev datert 4. september d.å.  

2. Vedtak om tilleggskvote for betingede skadefellingstillatelser på jerv 2017-

2018 

Rovviltnemnda vedtok den 23. august tilleggskvote for betingede skadefellingstillatelser på 

jerv 2017/18. Bakgrunnen var at kvoten som ble vedtatt den 20. april på fem jerver var fylt 

opp på grunn av ekstraordinære uttak gjennomført av Statens naturoppsyn. I henhold til 
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rovviltforskriftens § 7, siste ledd, skal «Etter at vedtak om kvote for felling er fattet etter 

forskriftens § 8 og § 10 og kvote for jakt etter forskriftens § 11, skal irregulær avgang av 

rovvilt innenfor regionen belastes den kvote som er bestemt av rovviltnemnden».  

 

Rovviltnemnda fattet følgende vedtak: 

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 jerv i region 6 

Midt-Norge for perioden fra og med 23.08.2017 til og med 15. februar 2018: 

 2 (to) betingede skadefellingstillatelser 

 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 lav. 

 

3. Søknader om skadefellingstillatelser siden siste møte 

Sekretariatet tok en gjennomgang av søknader om skadefellingstillatelser siden forrige møte 

og utfallet av disse. 

4. Post til nemnda 

Sekretariatet tok en gjennomgang av postlisten siden forrige møte. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

37/17:  Status for samordningsoppdraget 

 Samordning av jerveforvaltningen mellom region 3 og region 6 

Leder av nemnda orienterte om møte med Miljødirektoratet den 8. september 2017. 

Sekretariatet for rovviltnemnda i region 3 Oppland skrev referat fra møte den 8. september, 

som ble sendt ut på e-post datert 20. september 2017. 

 

Sekretariatet orienterer om telefonmøte mellom sekretariatene i region 3, 5 og 6, samt NINA 
v/John Odden fredag den 13. oktober. Telefonmøte var en oppfølging av punkt 8 om 

videreutvikling av GIS-verktøyet for vurdering av alternative forvaltningsområder for jerv i 

den Sør-Norge. NINA vil utarbeide flere scenarier for alternative soneringer for jerv i Sør-

Norge med bakgrunn i parameterne nevnt i NINAs søknad til fylkesmennene i Oppland og 

Nord-Trøndelag om konfliktdempende midler til utvikling av GIS-verktøyet. De forskjellige 

scenariene vil bli presentert for rovviltnemnda av NINA. Etter at nemndene har gitt sin 

tilbakemelding justerer NINA kartene og presenterer disse i et fellesmøte mellom nemndene i 

region 3, 5 og 6 i løpet av etterjulsvinteren 2018. 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal orienterte om arbeidet med en eventuell samarbeidsavtale 

mellom region 3 og 6 om forvaltningen av jerv mellom region 3 og 6 (Møre og Romsdal). Det 

er berammet et møte mellom nemndene i region 3 og 6, samt fylkesmennene i Oppland og 

Møre og Romsdal tirsdag den 28. november 2017 på Dombås i Dovre kommune. Gunnar 

Alstad og Frank Sve møter på vegne av rovviltnemnda. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Orienteringene om status for samordningsoppdraget tas til orientering. 
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38/17:  Delegering av myndighet til leder av rovviltnemnda – tildeling fra reservekvoten 

for lisensfelling av jerv 

For å få en rask og smidig behandling ved eventuell tildeling av dyr fra reservekvoten for 

lisensfelling av jerv foreslo sekretariatet at myndigheten til å tildele tilleggsdyr delegeres til 

leder av rovviltnemnda.  

 

Gunnar Alstad mente at hele nemnda burde være delaktig ved tildelingen fra reservekvoten, 

og at dette kunne gjøres raskt og smidig ved en e-post runde, eventuelt telefon og sms.  

 

Gunnar Alstad foreslo følgende: 

 Sekretariatets forslag om delegering av myndighet til leder av nemnda for tildeling fra 

reservekvoten for lisensfelling av jerv avvises 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Myndigheten til å tildele fra tilleggskvoten delegeres fra rovviltnemnda til leder av 

rovviltnemnda. 

 Tildeling skal skje i samråd med sekretariatet for rovviltnemnda og i tråd med eget 

vedtak datert 31. mai 2017 om kvote for lisensfelling av jerv 2017/18 i region 6 Midt-

Norge. 

 

Votering: 

 Sekretariatets forslag – 0 stemmer 

 Gunnar Alstad sitt forslag – 6 stemmer 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Sekretariatets forslag om delegering av myndighet til leder av nemnda for tildeling fra 

reservekvoten for lisensfelling av jerv avvises 

 

 

39/17:  Anbefalinger til Miljødirektoratet 

1. Ekstraordinære uttak av bjørn høst/vår 2017/18 

Rovdyrforlikets punkt 2.2.18 legger til grunn at ekstraordinære uttak av bjørn etter endt 

lisensfellingsperiode skal kunne tillates i enkelttilfeller hvor det er sannsynliggjort et konkret 

skadepotensial på husdyr eller tamrein. Under beitesesongen 2017 har det vært betydelig 

aktivitet av bjørn som har forvoldt skade på sau og lam i kommunene Grong, Snåsa (utenfor 

forvaltningsområdet), Steinkjer, Verdal og Meråker i Nord-Trøndelag, samt Midtre Gauldal 

og Holtålen i Sør-Trøndelag.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at beitedyr skal ha 

prioritet i forhold til bjørn utenfor yngleområdet for bjørn ber rovviltnemnda om at 

Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.18 prioriterer ekstraordinære uttak av 

bjørn i følgende områder våren 2018: 

 Nord-Trøndelag: områdene utenfor mål om yngling med spesielt fokus på Grong, 

Snåsa, Steinkjer, Verdal og Meråker kommuner. 

 Sør-Trøndelag: Hele fylket, men med spesielt fokus på Midtre Gauldal og Holtålen 

kommuner. 
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Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at beitedyr skal ha 

prioritet i forhold til bjørn utenfor yngleområdet for bjørn ber rovviltnemnda om at 

Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.18 prioriterer ekstraordinære uttak av 

bjørn i følgende områder våren 2018: 

 Nord-Trøndelag: områdene utenfor mål om yngling med spesielt fokus på Grong, 

Snåsa, Steinkjer, Verdal og Meråker kommuner. 

 Sør-Trøndelag: Hele fylket, men med spesielt fokus på Midtre Gauldal og Holtålen 

kommuner. 

 

2. Ekstraordinære uttak av jerv høst/vinter/vår 2017/18 

NINA Rapport 1391 om yngleregistreringer av jerv i Norge i 2017 viser at region 6 Midt-

Norge kun hadde syv dokumenterte eller antatte ynglinger i 2017. Med bakgrunn i lav 

jervebestand anbefalte sekretariatet ekstraordinære uttak av jerv kun i områder uten mål om 

yngling. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda viser til sin anbefaling ovenfor Miljødirektoratet om ekstraordinære uttak av 

jerv vinteren 2017/18 i vedtak datert 31. mai 2017 om kvote for lisensfelling av jerv i 

lisensfellingsperioden 2017/18. Med bakgrunn i NINA-Rapport 1391 som viser at bestanden 

er godt under regionens bestandsmål anbefaler ikke rovviltnemnda ekstraordinære uttak av 

jerv innenfor områder med mål om yngling i regionen. 

 

Rovviltnemnda ber om at Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5 

prioriterer ekstraordinære uttak i følgende områder vinteren 2017/18: 

 Nord-Trøndelag: Områder uten mål om yngling 

 Sør-Trøndelag: Område uten mål om yngling 

 Møre og Romsdal: Område uten mål om yngling 

 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber Miljødirektoratet gjennomføre ekstraordinære uttak 

av jerv i tråd med rovviltnemndas vedtak. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda viser til sin anbefaling ovenfor Miljødirektoratet om ekstraordinære uttak av 

jerv vinteren 2017/18 i vedtak datert 31. mai 2017 om kvote for lisensfelling av jerv i 

lisensfellingsperioden 2017/18. Med bakgrunn i NINA-Rapport 1391 som viser at bestanden 

er godt under regionens bestandsmål anbefaler ikke rovviltnemnda ekstraordinære uttak av 

jerv innenfor områder med mål om yngling i regionen. 

 

Rovviltnemnda ber om at Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5 

prioriterer ekstraordinære uttak i følgende områder vinteren 2017/18: 

 Nord-Trøndelag: Områder uten mål om yngling 

 Sør-Trøndelag: Område uten mål om yngling 

 Møre og Romsdal: Område uten mål om yngling 

 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber Miljødirektoratet gjennomføre ekstraordinære uttak 

av jerv i tråd med rovviltnemndas vedtak. 
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40/17:  Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2018 

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 ligger over det fastsatte nasjonale målet for gaupe i regionen.  

 

Et vedtak skal avgrense jaktområdet, bestemme antall dyr som kan skytes, eventuell fordeling 

på kjønn og alder, og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt nærmere vilkår for 

gjennomføring av kvotejakten i samsvar med regional forvaltningsplan, jf. forskriften. 

Kvotevedtaket bør i størst mulig grad baseres på utviklingen av bestanden de siste tre årene 

slik dette er rapportert i nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt. I tillegg også bl.a. på den 

skade viltet gjør, da kvote for jakt på gaupe også er motivert ut fra skadereduksjon, samt de 

øvrige momenter som fremgår av naturmangfoldloven § 16, fjerde ledd. 

 

Bestandsovervåkingen viser at gaupebestanden i region 6 ligger over det nasjonale 

bestandsmålet. Det er registrert henholdsvis 17 (2 i MR, 5 i ST og 10 i NT), 14,5 (3,5 i MR, 

4,5 i ST og 6,5 i NT) og 18,5 (4 i MR, 6 i ST og 8,5 i NT) familiegrupper av gaupe før jakt i 

regionen i henholdsvis 2015, 2016 og 2017. Nord-Trøndelag deler en familiegruppe med 

Nordland og to med Sverige i 2017. Dette gir et gjennomsnitt på 16,7 familiegrupper de tre 

siste årene for regionen (NINA rapport 1370-2017). Dette betyr at rovviltnemnda i region 6 

har myndighet til å fatte kvote for kvotejakt på gaupe i 2018. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene i forvaltningsplanen godkjent av 

rovviltnemnda den 21. november 2013.   

 

1. En kvote på 27 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2018.  

 Hunndyrkvote for yngleområdene settes til 4 voksne hunndyr med følgende fordeling 

mellom fylkene: 

o Yngleområdet i Nord-Trøndelag – 1 (ei) voksen hunngaupe 

o Yngleområdet i Sør-Trøndelag – 2 (to) voksne hunngauper 

o Yngleområdet i Møre og Romsdal – 1 (ei) voksen hunngaupe. 

 Ingen hunndyrkvote for områder uten mål om yngling. 

 

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til avgrensete kvotejaktsområder: 

 
Område med mål om yngling i Møre og Romsdal 

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

forvaltningsplanen er mål om yngling (kommunene gamle Aure, Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva Driva). 

 2 gaupe (hvorav ei voksen hunngaupe) 

 

Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag 

Sør-Trøndelag med unntak av Fosenhalvøya, Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, 

samt østlige deler av Tydal og Holtålen kommuner. 

 4 gauper (hvorav to voksne hunngauper) 



Side 6 av 11 

 

 I perioden 1. februar 2017 til og med 21. februar 2017 deles området inn i to 

delområder: 

o A: Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal – 2 gauper 

o B: Skaun, Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu, Midtre Gauldal 

og de vestlige delene av Tydal og Holtålen – 2 gauper 

 Fra og med 22. februar 2017 slås områdene sammen til ett kvotejaktområde. 

 

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

Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, samt østlige deler av Tydal og Holtålen 

kommuner. 

 4 gauper 

 

Område med mål om yngling i Nord-Trøndelag 

Høylandet, Fosnes, Overhalla, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy 

(øst for E6) og Steinkjer kommuner. Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner (vest 

for E6), Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune 

som ligger nord for Namsenfjorden og øst for fjorden Løgnin. 

 3 gauper (hvorav ei voksen hunngaupe) 

 

Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag (Indre Namdalen) 

Røyrvik og Lierne kommuner, samt Snåsa, Namsskogan og Grong kommuner øst for 

E6. 

 7 gauper 

 

Område uten mål om yngling (Nord-Trøndelag med hele Fosenhalvøya) 

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune 

som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin, samt fastlandsdelen av Leka 

kommune og Nærøy kommune nord for Foldafjorden. 

 7 gauper 

 

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 voksne hunngauper.  

 

4. Tildelte gauper kan ikke flyttes fra et kvotejaktsområde uten mål om yngling til et 

kvotejaktsområde med mål om yngling. Det skal gjøres unntak fra dette punktet i tilfelle 

overskyting i en region og dersom reservekvote ikke foreligger.  

 

Ida Marie Bransfjell foreslo følgende endringer: 

 Hunndyrkvoten økes med ei voksen hunngaupe innenfor yngleområdene 

 Hunndyrkvoten innenfor yngleområdet i Nord-Trøndelag økes fra ei voksen 

hunngaupe til to voksne hunngauper 
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Votering: 

 Sekretariatets forslag – 0 stemmer 

 Ida Marie Bransfjell sitt forslag – 6 stemmer 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene i forvaltningsplanen godkjent av 

rovviltnemnda den 21. november 2013.   

 

2. En kvote på 27 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2018.  

 Hunndyrkvote for yngleområdene settes til 5 voksne hunndyr med følgende fordeling 

mellom fylkene: 

o Yngleområdet i Nord-Trøndelag – 2 (to) voksne hunngauper 

o Yngleområdet i Sør-Trøndelag – 2 (to) voksne hunngauper 

o Yngleområdet i Møre og Romsdal – 1 (ei) voksen hunngaupe. 

 Ingen hunndyrkvote for områder uten mål om yngling. 

 

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til avgrensete kvotejaktsområder: 

 
Område med mål om yngling i Møre og Romsdal 

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

forvaltningsplanen er mål om yngling (kommunene gamle Aure, Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva Driva). 

 2 gaupe (hvorav ei voksen hunngaupe) 

 

Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag 

Sør-Trøndelag med unntak av Fosenhalvøya, Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, 

samt østlige deler av Tydal og Holtålen kommuner. 

 4 gauper (hvorav to voksne hunngauper) 

 I perioden 1. februar 2017 til og med 21. februar 2017 deles området inn i to 

delområder: 

o A: Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal – 2 gauper 

o B: Skaun, Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu, Midtre Gauldal 

og de vestlige delene av Tydal og Holtålen – 2 gauper 

 Fra og med 22. februar 2017 slås områdene sammen til ett kvotejaktområde. 

 

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

Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, samt østlige deler av Tydal og Holtålen 

kommuner. 

 4 gauper 

 

Område med mål om yngling i Nord-Trøndelag 

Høylandet, Fosnes, Overhalla, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy 

(øst for E6) og Steinkjer kommuner. Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner (vest 

for E6), Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune 

som ligger nord for Namsenfjorden og øst for fjorden Løgnin. 

 3 gauper (hvorav to voksne hunngauper) 
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Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag (Indre Namdalen) 

Røyrvik og Lierne kommuner, samt Snåsa, Namsskogan og Grong kommuner øst for 

E6. 

 7 gauper 

 

Område uten mål om yngling (Nord-Trøndelag med hele Fosenhalvøya) 

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune 

som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin, samt fastlandsdelen av Leka 

kommune og Nærøy kommune nord for Foldafjorden. 

 7 gauper 

 

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 voksne hunngauper.  

 

4. Tildelte gauper kan ikke flyttes fra et kvotejaktsområde uten mål om yngling til et 

kvotejaktsområde med mål om yngling. Det skal gjøres unntak fra dette punktet i tilfelle 

overskyting i en region og dersom reservekvote ikke foreligger.  

 

 

41/17:  Revidering av forvaltningsplanen 

Rovviltnemnda sendte den 21. juni 2017 forslag til revidert forvaltningsplan for rovdyr i 

region 6 Midt-Norge ut på offentlig høring. Høringsfrist ble satt til 22. september 2017. I 

forbindelse med høringen er det kommet inn totalt 52 forskjellige høringsuttalelser fra 63 

forskjellige høringsparter (noen fylkesvise organisasjoner sendte inn felles uttalelse, samt at 

Midtre Namdal samkommune består av tre kommuner). Alle høringsuttalelsene ble 

fortløpende lagt ut på nemndas hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/Nord-

Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/Uttalelser-til-revidert-forvaltningsplan/ 

 

Under møte i rovviltnemnda den 26. oktober 2017 foretok sekretariatet en gjennomgang av 

innkomne høringsuttalelser og foreslo følgende endringer av høringsforslaget: 

 Begrepet «randsone» tas ut av forvaltningsplanen 

 Forvaltningsplanen synliggjør at innbyggere i områder med store rovdyrutfordringer 

kan få redusert livskvalitet 

 Punkt 2.2.19 i rovviltforliket nevnes under kapittel 1.1.3 på lik linje som punkt 2.2.8. 

Det samme gjelder det som står om Miljødirektoratets ekstraordinære uttak av jerv og 

bjørn (s 18). 

 Prinsippet som ble fastslått i Stortingsforliket i 2004 om at «Rovdyra skal forvaltes på 

en økologisk og bærekraftig måte» tas inn under kap. 1.1.3 Miljøpolitisk bakgrunn. 

 Kapittelet om dyrevelferd (kap. 1.1.5) synliggjøre at dyrevelferd også gjelder i forhold 

til rovdyr, og ikke bare beitedyr. 

https://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/Uttalelser-til-revidert-forvaltningsplan/
https://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/Uttalelser-til-revidert-forvaltningsplan/
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 Forvaltningsplanen synliggjøre at nemnda tar avstand fra ulovlig jakt på rovdyr, ulv 

og kongeørn inkludert innledningsvis under kapittel om kvotejakt, lisensfelling og 

skadefelling. 

 Teksten i grønn boks endres fra «matproduksjon» til «økt matproduksjon» (side 6). 

 Forvaltningsområdet for jerv holdes uendret fra dagens forvaltningsplan (Forollhogna 

og Øvre Sunndal tas ikke ut av forvaltningsområdet som foreslått). 

 Hvis Forollhogna fortsatt blir en del av forvaltningsområdet for jerv innføres en 

geografisk fordeling av det fylkesvise bestandsmålet for jerv i Trøndelag med 3 

ynglinger nord for E14 og 4 ynglinger sør for E14. 

 Forvaltningsplanen definerer ikke områder for kvotefri jakt. 

o Rovviltforskriftens kommentarer om kvotefri jakt tas inn i forvaltningsplanen. 

 Dato for «normal» sankedato sette til 15. september for hele regionen. Det 

synliggjøres at datoen kun er et grunnlag for beregning av tilskudd til tidlig 

nedsanking. 

 

Med bakgrunn i sekretariatets presentasjon og diskusjoner i nemndsmøte foreslår 

rovviltnemnda følgende endringer av høringsforslaget til revidert forvaltningsplan med 

bakgrunn i høringsuttalelsene: 

 Omformulere kulepunkt 2 under forvaltningsplanens målsetting (s. 3) for å 

tydeliggjøre ivaretagelsen av den todelte målsettingen 

 Prinsippet som ble fastslått i Stortingsforliket i 2004 om at «Rovdyra skal forvaltes på 

en økologisk og bærekraftig måte» tas inn under kap. 1.1.3 Miljøpolitisk bakgrunn. 

 Punkt 2.2.19 i rovviltforliket nevnes under kapittel 1.1.3 på lik linje som punkt 2.2.8. 

Det samme gjelder det som står om Miljødirektoratets ekstraordinære uttak av jerv og 

bjørn (s 18). 

 Teksten i grønn boks endres fra «matproduksjon» til «økt matproduksjon» (side 6). 

 Kapittelet om dyrevelferd (kap. 1.1.5) synliggjøre at dyrevelferd også gjelder i forhold 

til rovdyr, og ikke bare beitedyr. 

 Begrepet «randsone» tas ut av forvaltningsplanen 

 Henvise til NINA-Rapport 1340 i brun boks om bjørn i kap. 3.3.1  

 Synliggjøre Stortingets behandling av Innst. 335 S (2015-2016 som innebærer at det 

skal igangsettes midlertidige og geografisk avgrensede endringer i rovviltforskriftens 

bestemmelser om skadefelling av kongeørn, samt at Fosen er et av prosjektområdene. 

 I tillegg til de områdene som høringsutkastet foreslo som aktuelle områder for kvotefri 

jakt på gaupe ble Lierne og Røyrvik tatt med. Kvotefri jakt på gaupe innenfor rammen 

av rovviltforskriften kan derfor være aktuelt i følgende områder:  

o De deler av Møre og Romsdal som ikke inngår i forvaltningsområdet for gaupe 

o Kommunene Røros, Oppdal, Lierne og Røyrvik 

o Dagens kvotejaktsområde på Fosenhalvøya 

o Kartet over områder aktuell for kvotefri jakt (fig. 11, side 24) redigeres i tråd 

med dette 

 Tydeliggjøre at nemnda har fokus på å effektivisere skadefellingsforsøk 

 Lav terskel for å innvilge søknader om skadefelling hvis skade oppstår på innmark må 

også gjelde innenfor rovdyravvisende gjerder. Setning om at dette er mest aktuelt for 

gaupe tas bort. 

 Tydeliggjøre at tidlig nedsanking er mest aktuelt ved akutte skadesituasjoner, og i 

mindre grad som et planlagt tiltak. 
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Rovviltnemnda ber sekretariatet redigere forslag til revidert forvaltningsplan i tråd med 

nemndas vedtak. Redigert utgave av forvaltningsplanen sendes nemndas medlemmer som gis 

en frist til å gi tilbakemelding til sekretariatet. Forslag til revidert forvaltningsplan sendes så 

Miljødirektoratet for faglig uttalelse. 

 

 

42/17:  Eventuelt 

1. Konferanse om bruken av kadaversøkende hund 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/Marianne Aas Halse orienterte om et prosjekt i regi av 

NIBIO: «Kartlegging av effektiviteten i kadaversøk med hund» som blant annet 

fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag finansiere med FKT-midler. 

 

Det er igjen et restbeløp etter avsluttet forsøk på ca. kr 150 000,-. NIBIO har foreslått at 

midlene brukes til internasjonal publisering. FM i Møre og Romsdal stiller seg negativ til 

denne ideen, siden dette ikke vil være god bruk av midler vi har til konfliktreduserende og 

tapsreduserende tiltak i vårt fylke. Det fylkesmannen ønsker er å spre kunnskap og få flere til 

å ta dette i bruk som tiltak. FM i Møre og Romsdal foreslår derfor, etter dialog med FM i Sør-

Trøndelag, at en bruker midlene til å arrangere en konferanse med kadaversøk med hund som 

tema. Tanken er å samle folk med interesse for kadaversøk med hund. Nettverksbygging og 

erfaringsutveksling vil være like viktig som kunnskapsoppbygging. FM i Møre og Romsdal 

og i Sør-Trøndelag har tilbudt seg å være med å arrangere en slik konferanse og legge den i 

region 6 – på Stjørdal. Fylkesmennene i Nordland, Troms og i Oppland er positive til ideen. 

 

Rovviltnemnda ser på dette som et konstruktivt og positivt tiltak, og har ingen innvendinger 

mot at restbeløpet benyttes til et slikt seminar. 

 

2. Møteplan første halvdel av 2018 

1. februar 2018 – Stjørdal? 

22. mars 2018 – Røros? 

24. – 25. mai – Nordmøre (Surnadal)? 
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