
 

 

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 telefonmøte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 
 

 

Tid:  Tirsdag 30. november 2017 kl. 09:00 – 10:00 

Sted:  Telefonmøte 

 

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

Ikke meldt forfall: Frank Sve, Mattias Jåma, Maja Britt Renander. 

 Andre: Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Kjell Vidar Seljevoll 

& Eva Alstad (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Per Flatberg 

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

Stavne (Mattilsynet). 

 

 

 

 

Saksliste: 

Sak 43/17:  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Dato og tidspunkt for telefonmøte ble avklart med medlemmene i rovviltnemnda gjennom en e-

post runde. Sekretariatet sendte ut forhåndsvarsel om møtetidspunkt i e-post datert 20. november 

d.å., mens endelig møteinnkallelse m/saksliste og saksfremlegg ble sendt ut på e-post den 23. 

november 2017. Saksliste er satt opp i samråd med leder av rovviltnemnda.  
 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Innkalling godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent med følgende tilføyelser under sak 46/17 Eventuelt: 

1. Status for samordningsoppdraget om forvaltning av den sørnorske 

jervebestanden 

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

tirsdag den 9. januar 2018 

3. Tapssituasjonen for beitenæringen på Fosen i forhold til kongeørn 

 

 

Sak 44/17:  Referat- og orienteringssaker 

1. Søknader om skadefellingstillatelser siden siste møte 

Sekretariatet tok en gjennomgang av søknader om skadefellingstillatelser siden forrige møte 

og utfallet av disse. Oversikten var lagt ved møteinnkallelsen. 

2. Post til nemnda  

Sekretariatet tok en gjennomgang av postlisten siden forrige møte. Postlisten var lagt ved 

møteinnkallelsen. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering. 
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Sak 45/17:  Klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe 2018 

Under møte i rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge på Stiklestad den 26. oktober 2017 ble det 

fattet vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2018 i sak 40/17 Fastsettelse av kvote for 

kvotejakt på gaupe i 2018. Vedtaket har blitt påklaget av Fosen naturvernforening, de tre 

fylkesavdelingene i Naturvernforbundet (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og 

Romsdal) og NOAH for dyrs rettigheter i brev datert henholdsvis 13., 16. og 17. november 

2017. Alle klagene er fremmet innenfor klagefristen. 

 

For beskrivelse av klagene og vurderingene av klagene vises det til sekretariatets 

saksfremlegg. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Rovviltnemnda kan ikke se at klagene har fremkommet ny kunnskap som tilsier at 

vedtaket bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak i sak 40/17 Fastsettelse av 

kvote for kvotejakt på gaupe i 2018, datert 26. oktober 2017. Rovviltnemnda i region 6 

Midt-Norge ber med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å 

sluttbehandle klagene fra Fosen naturvernforening, de tre fylkesavdelingene i 

Naturvernforbundet (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) og 

NOAH for dyrs rettigheter i brev datert henholdsvis 13., 16. og 17. november 2017. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda kan ikke se at klagene har fremkommet ny kunnskap som tilsier at 

vedtaket bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak i sak 40/17 Fastsettelse av 

kvote for kvotejakt på gaupe i 2018, datert 26. oktober 2017. Rovviltnemnda i region 6 

Midt-Norge ber med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å 

sluttbehandle klagene fra Fosen naturvernforening, de tre fylkesavdelingene i 

Naturvernforbundet (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) og 

NOAH for dyrs rettigheter i brev datert henholdsvis 13., 16. og 17. november 2017. 

 

 

Sak 46/17:  Eventuelt 

1. Status for samordningsoppdraget om forvaltning av den sørnorske 

jervebestanden 

Sekretariatet orienterte om nytt i arbeidet med samordningsoppdraget om forvaltning 

av den sørnorske jervebestanden: 

 Møte mellom nemndene i region 3 og 6 om jerveforvaltningen mellom oppland og 

Møre og Romsdal er utsatt fra 28. november 2017 til 5. februar 2018. 

 Det blir møte mellom sekretariatene for rovviltnemndene i region 3, 5 og 6 mandag 

den 15. januar 2018 et eller annet sted i Oppdal kommune. Under dette møte vil NINA 

presentere ulike kartmodeller utarbeidet med bakgrunn i en GIS-analyse. For region 6 

vil det møte representanter for både Fylkesmannen i Møre og Romsdal og 

Fylkesmannen i Trøndelag. 

 Under møte i rovviltnemnda den 1. februar 2018 vil NINA presentere ulike 

kartmodeller utarbeidet med bakgrunn i en GIS-analyse ovenfor rovviltnemnda. 
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2. Møte med Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og 

matdepartementet tirsdag den 9. januar 2018 

Mangler fortsatt tilbakemelding fra noen av representantene i nemnda om de har anledning til 

å møte på Gardermoen den 9. januar. Sekretariatet sender påminnelse til de det gjelder. 

Følgende innspill til tema har kommet inn: 

 Hvordan effektivisere skadefelling 

 Hva er status for igangsettelse av prøveprosjektene om kongeørn på Fosen og Troms? 

 

3. Tapssituasjonen for beitenæringen på Fosen i forhold til kongeørn 

Anne Berit Sæther viste til oppslag i Trønder-Avisa om svært store tap av sau (lam) og 

tamrein til rovdyr på Fosen, og spesielt til kongeørn. Ønsker å få diskutert de utfordringene 

beitenæringen har på Fosen under et møte i nemnda. Enighet om å be KLD orientere om 

status for prøveprosjektene om kongeørn på Fosen og i Troms under møte på Gardermoen den 

9. januar 2018. 

 

 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


