
 

 

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: Fredag 29. januar 2016 kl. 10:30 – 14:00 

Sted: Scandic Hell Hotell i Stjørdal kommune 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Anne Berit Sæther, Gunnar Alstad, Frank Sve, Gunn I. 

Stokke, Idar Bransfjell (vara form Ida Marie Bransfjell), Ellinor Marita Jåma 

(vara for Mattias Jåma). Meldt forfall: Ida Marie Bransfjell og Mattias Jåma. 

Andre: Inge Hafstad, Bjørnar Wiseth, Lina Nøstvold & Kjell Kippe 

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

Eldri Barstad (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Astrid Buset & Marianne Aas 

Halse (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Jostein Dragset (Mattilsynet), 

Frank Røym (Sør-Trøndelag Bondelag), Alette Sandvik, Arne Aasan & Erik 

Brenna (Naturvernforbundet), Rune Hedegart (Nord-Trøndelag 

fylkeskommune), Eivind Såstad Mjøen (Sør-Trøndelag Sau og Geit), John 

Linnell (Norsk institutt for naturforskning). 

 

 

 

 

Saksliste: 

Sak 01/16: Godkjenning av innkallelse og saksliste. Valg av to til å underskrive 

protokollen. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent med en endring i rekkefølgen, samt en tilføyelse under sak 12/16 

Eventuelt 

o Sak 05/16 tas før sak 04/16. 

o Klima- og miljødepartementet (KLD) sitt opplæringsmøte 25. – 26. april 2016 

 Gunnar Alstad og Anne Berit Sæther ble valgt til å skrive under protokollen. 

  

 

Sak 02/16: Referatsaker 

1. Verran og Mosvik rovdyrlag sendte brev datert 4. januar 2016 for å diskutere 

mulighetene for tidligere start av kvotejakta på gaupe i deres område. På grunn av at 

ny nemnd ikke var konstituert ble brevet lagt frem og diskutert med tidligere leder i 

rovviltnemnda. Rovviltnemnda svarte Verran og Mosvik rovdyrlag i brev datert 8. 

januar 2016. På grunn av den pågående klagebehandlingen anbefalte rovviltnemnda at 

det ikke åpnes for tidlig start av kvotejakta på gaupe i deler av region 6. Verran og 

Mosvik rovdyrlag sendte likelydende brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 
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Sak 03/16: Ny i rovviltnemnda – gjennomgang av nemndas oppgaver 

Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag) tok en gjennomgang av rovviltnemndas 

oppgaver og rolle (se vedlagt presentasjon). 

 

 

Sak 04/16: Konstituering av rovviltnemnda – valg av leder og nestleder  

Sak 04/16 ble tatt etter at John Linnell fra NINA hadde sin gjennomgang om gaupe og jerv i 

region 6 (sak 05/16). Før rovviltnemndas behandling av sak 04/16 ble møte hevet i 10 

minutter. I pausen holdt rovviltnemnda eget gruppemøte. 

 

Når møte ble satt igjen ble det fremmet forslag om Gunnar Alstad som leder og Ida Marie 

Bransfjell som nestleder. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Gunnar Alstad velges som leder 

 Ida Marie Bransfjell velges som nestleder 

 

 

Sak 05/16: Jerv og gaupe i region 6 
v
/John Linnell (NINA)  

Norsk institutt for naturforskning v/John Linnell orienterte om jerv og gaupe i region 6 (se 

vedlagt presentasjon). Saken ble tatt opp før sak 04/16. 

 

 

Sak 06/16: Gjennomgang av forvaltningsplanen for store rovdyr i region 6 

På grunn av tidspress ble saken utsatt til neste møte. 

 

 

Sak 07/16: Kort om utfordringene i hvert fylke 

På grunn av tidspress ble saken utsatt til neste møte. 

 

 

Sak 08/16: Mattilsynets rolle 

Jostein Dragset fra Mattilsynet orienterte kort om Mattilsynets rolle i rovdyrforvaltningen (se 

vedlagt presentasjon). 

 

 

Sak 09/16: Status for lisensfelling av jerv 2015/16 

Inge Hafstad orienterte om statusen for lisensfelling av jerv i regionen 2015/16. Pr. 29. januar 

er det felt fem jerver i region 6; to i Nord-Trøndelag og tre i Sør-Trøndelag.  

 

Sekretariatet fremmet forslag om at fylkesmennene får delegert myndighet til å tildele jerv fra 

reservekvoten innenfor rammen av rovviltnemndas vedtak av 19. mai 2015. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Fylkesmennene får delegert myndighet til å tildele jerv fra reservekvoten innenfor rammen av 

rovviltnemndas vedtak av 19. mai 2015. 
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Sak 10/16: Møteplan for 2016 

Møteplan for 2016: 

 4. – 5. april 2016 (Stjørdal) 

 26. mai 2016 

 31. august – 1. september (studietur/befaring og dialogmøte med organisasjoner og 

institusjoner) 

 24. oktober 2016 

 

Sted for de tre siste møtene diskuteres under møte i april. 

 

 

Sak 11/16: Post til nemnda 

Inge Hafstad foretok en gjennomgang av posten til nemnda fra 1. januar og frem til dags dato. 

Foreløpig ønsker nemnda å få tilsendt posten fortløpende og presentert den i postlisten under 

fysisk møte som tidligere praksis. 

 

 

Sak 12/16: Eventuelt 

1. Opplæringsmøte i regi av KLD 25. – 26. april 2016 

Klima- og miljødepartementet inviterer til opplæringsmøte på Gardermoen den 25. – 26. april 

2016. Første del av dag en er halvårsmøte mellom KLD, Landbruks- og matdepartementet 

(LMD) og rovviltnemndene. Resten av dag en og dag to er satt av til opplæring av de nye 

nemndene. Det er de faste medlemmene av nemnda som er invitert, samt en representant fra 

berørt Fylkesmann. 

 

Sekretariatet ble bedd om å forhøre seg om muligheten for at varamedlemmene kunne delta 

under opplæringsmøte. 

 

 

 

Godkjent 

 

 

             

Gunnar Alstad       Anne Berit Sæther 


