
 

 

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: Tirsdag 5. april 2016 kl. 09:00 – 11:30 

Sted: Scandic Hell Hotell i Stjørdal kommune 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Gunnar Alstad (leder), Anne Berit Sæther, Gunn I. Stokke, 

Frank Sve, Mattias Jåma. Meldt forfall: Ida Marie Bransfjell. 

 Andre: Inge Hafstad, Linda Hovde Nordås & Kjell Kippe (Fylkesmannen i 

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

Trøndelag), Marianne Aas Halse (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Per 

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

Anders Magne Ormset (NJFF avd. Møre og Romsdal). 

 

 

Saksliste: 

Sak 18/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent med følgende tilføyelser under sak 25/16 Eventuelt 

o Brev fra Naturvernforbundet datert 30. mars 2016 om tilretteleggelse for 

deltagelse. 

o Møte på Gardermoen 25. – 26. april 2016 

o Saker som ikke ble tatt mandag 4. april 

o Sted for møte den 26. mai 2016 

 

 

Sak 19/16: Referatsaker 

1. Tildeling av tilleggsdyr fra reservekvoten for kvotejakt på gaupe. Rovviltnemnda 

har tildelt to tilleggsdyr fra reservekvoten for kvotejakt på gaupe i 2016 til 

kvotejaktsområdene «område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag – Indre 

Namdalen» den 17. februar og til «område med mål om yngling i Nord-Trøndelag» 

den 7. mars. Sistnevnte tildeling ble påklaget av Naturvernforbundet. Klagen ble 

behandlet under telefonmøte den 14. mars og er nå videresendt Klima- og 

miljødepartementet til sluttbehandling. Søknader om tilleggsdyr fra Stig Runar Størdal 

(Agdenes), Selbu kommune, samt kommuner og organisasjoner på Nordmøre er 

avslått. 

2. Svar på henvendelse fra beitelagene rundt Forollhogna. Beitelagene rundt 

Forollhogna har på nytt henvendt seg til nemnda angående Forollhogna sin status som 

yngleområde for jerv. Innspillet fra beitelagene vil bli lagt frem for nemnda når saken 

tas opp til ny vurdering etter at region 3 sitt samordningsoppdrag er ferdigstilt. 

3. Forespørsel om ekstraordinære uttak av jerv i Rauma kommune. Rovviltnemnda 

videresendte en henvendelse fra Rauma kommune om ekstraordinære uttak av jerv til 

Miljødirektoratet. 
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Sak 20/16: Sluttstatus for kvotejakta på gaupe i 2016 

Sekretariatet orienterte om resultatene etter årets kvotejakt på gaupe i regionen. Årets 

kvotejakt på gaupe er over. I region 6 er det totalt felt 31 gauper fordelt på 21 i Nord-

Trøndelag, 4 i Sør-Trøndelag og 6 i Møre og Romsdal. Av de 6 felte gaupene i Møre og 

Romsdal er 5 felt i område for kvotefri jakt. I kvoteregulerte områder for region 6 er det 

dermed felt 26 gauper. Detaljer rundt årets kvotejakt på gaupe ble utsendt på e-post den 1. 

april 2016, samt finnes på Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sine hjemmesider. 

 

 

Sak 21/16: Fordeling av forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler 

 Fylkesvis gjennomgang av behovet 

Planleggingsrammene til de regionale rovviltnemndene ble gitt av Miljødirektoratet i brev 

datert 15. mars 2016, og region 6 får kr 250 000,- mindre over statsbudsjettets post 1420.73 

enn i 2015, eller er rammene de samme som i fjor. Post 1420.73 omhandler forebyggende og 

konfliktdempende tiltak. Under møte tok hvert enkelt fylke en kort gjennomgang for å 

synliggjøre overfor rovviltnemnda antall søknader, volumet på søknadene, enkelte søknader 

av spesiell interesse m.v.  

 

Fylkesmennene hadde den 1. mars 2016 et arbeidsmøte i Trondheim hvor fordelingen mellom 

fylkene ble diskutert med bakgrunn i innkomne søknader. Under dette møte deltok 

representanter fra miljøvern-, landbruks- og reindriftsavdelingene, samt Mattilsynet. Det er 

enighet mellom alle tre fylkesmenn om forslaget til fordeling av midlene 

 

Sekretariatets forslag til fordelingen av FKT-midler mellom fylkene er som følgende: 

Fordelingen av tilskudd (kr 11 750 000,-) 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 6 150 000,- 

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

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr 200 000,- 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr 300 000,- 

 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)  

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr 605 000,- (vakttelefon og drift av 

nemnda) 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Fordelingen av tilskudd (kr 11 750 000,-) 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 6 150 000,- 

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

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr 200 000,- 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr 300 000,- 

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr 500 000,- 
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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)  

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr 605 000,- (vakttelefon og drift av 

nemnda) 

 

 

Sak 22/16: Forvaltningsplanen for store rovdyr i region 6 

 Status for samordningsoppdraget 

 Revidering av forvaltningsplanen? 

Under arbeidsmøte den 4. april 2016 ble det en full gjennomgang av gjeldende 

forvaltningsplan med påfølgende diskusjon om prosess rundt eventuell revidering av planen. 

Rovviltnemnda signaliserte under møtet at de ønsker å starte arbeidet med å revidere 

gjeldende forvaltningsplan.  

 

Med bakgrunn i gjennomgangen av forvaltningsplanen mandag den 4. april og diskusjonene 

under møte i rovviltnemnda ble det fattet følgende enstemmige vedtak: 

 Rovviltnemnda ber sekretariatet om å legge frem et forslag til fremdriftsplan for 

arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen under møte den 26. mai 2016. 

 Rovviltnemnda ber sekretariatet om å legge frem et forslag til evaluering av sentrale 

punkter i gjeldende forvaltningsplanen under møte den 26. mai 2016. 

 

  

Sak 23/16: Fellesmøte med region 3 Oppland 

 Nemndas augustmøte 

I etterkant av møte i rovviltnemnda er fellesmøte med region 3 Oppland som var planlagt den 

21.- 22. juni 2016 flyttet frem en dag og vil bli mandag den 20. – tirsdag den 21. juni 2016 i 

Oppdal kommune. Følgende temaer bør diskuteres med rovviltnemnda i region 3 Oppland: 

 Status for samordningsoppdraget 

o Hvordan vil region 3 involvere naboregionene 

o Status for den sørvestlige jervebestanden 

 Rovdyrutfordringer i grenseområdene mellom region 3 og region 6 

o Dialog med berørte organisasjoner 

 

I forbindelse med møte i Oppdal vil det kunne være aktuelt å avholde et nemndsmøte hvis det 

er behov for dette.  

 

Tema for dialogmøte den 31. august – 1. september 2016 vil bli reindrift og møte blir lagt til 

Snåsa kommune. I løpet av de to dagene vil det bli gjennomført en befaring sammen med 

reindrift, samt at det vil bli et dialogmøte der innspillene skal være knyttet til reindrift og 

reindriftens utfordringer med rovdyr. 

 

 

Sak 24/16: Post til nemnda 

Sekretariatet tok en gjennomgang av postlisten. Ingen merknader. 
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Sak 25/16: Eventuelt 

1. Brev fra Naturvernforbundet datert 30. mars 2016 om tilretteleggelse for 

deltagelse. 

Rovviltnemnda har mottatt brev fra Naturvernforbundet datert 30. mars 2016 der de ber om at 

det legges til rette for deltagelse under nemndas lukkede arbeidsmøter. Nemnda ønsker at flest 

mulig av møtene i rovviltnemnda skal være åpne møter der alle kan komme og være tilhører i 

møtene. Alle vedtaksmøter skal i utgangspunktet være åpne møter. Imidlertid vil det i enkelte 

tilfeller være formålstjenlig for nemndas medlemmer å ha lukkede arbeidsmøte.  

 

Leder og sekretariat besvarer henvendelsen fra Naturvernforbundet.  

 

2. Møte på Gardermoen den 25. – 26. april 2016 

Det ble foretatt en gjennomgang av hvem som kan dra til opplæringsmøte og halvårsmøte 

mellom KLD, LMD og rovviltnemndene den 25. – 26. april 2016 på Gardermoen. 

Sekretariatet melder til KLD om hvem som deltar fra rovviltnemnda i region 6. 

 

3. Saker som ikke ble tatt opp mandag den 4. april 2016 

Følgende saker som sto på sakslisten mandag den 4. april ble utsatt: 

 Miljøvedtaksregistret 

 Arbeidsform i nemnda, mellom nemnd og sekretariat 

o Gjennomgang av rovviltforskriften 

o Prosedyrer rundt saksdokument, protokoller, hastesaker (tildeling reservekvote) 

m.v. 

o Føring av reiseregninger og skjema for møtegodtgjørelse 

 

Sekretariatet tok en gjennomgang av årshjulet for rovviltnemnda (se vedlagt presentasjon) 

 

4. Møte den 26. mai 2016 

 Møte den 26. mai 2016 blir avholdt i Stjørdal kommune. 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


