
 

 

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 27. juni 2017 kl. 13:00 – 13:30 

Sted:  Telefonmøte 

 

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

Berit Sæther, Ida Marie Bransfjell & Mattias Jåma. 

 Andre: Inge Hafstad & Linda Hovde Nordås (Fylkesmannen i Nord-

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

Trøndelag) 

 

Saksliste: 

Sak 30/17:  Godkjenning av saksliste og innkalling 

Dato for møte ble bestemt under rovviltnemndas møte den 20. april 2017, og bekreftet under 

møte den 31. mai d.å.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Innkalling godkjent uten merknader 

 Saksliste godkjent med følgende tilføyelse under sak 31/17: Tilbakemelding til Røros 

Sau og Geit 

 

Sak 31/17:  Referat- og orienteringssaker 

1. Søknader om skadefellingstillatelser siden siste møte 

Sekretariatet orienterte om søknader om skadefellingstillatelser siden forrige møte. 

2. Post til nemnda 

Sekretariatet gikk igjennom postlisten siden forrige møte. 

3. Tilbakemelding til Røros Sau og Geit 

Rovviltnemnda ga i brev datert 13. juni 2017 tilbakemelding til Røros Sau og Geit sin 

henvendelse til nemnda i e-post datert 23. mai 2017. Røros Sau og Geit ønsket et møte 

mellom rovviltnemnda, reindriftsnæringen og sauenæringen på Røros i løpet av juni der 

revidert forvaltningsplan var hovedtema. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering. 

 

Sak 32/17:  Forslag til kvote for lisensfelling av bjørn 2017 

Bestandsmålet for bjørn i region seks er pr. dato ikke nådd, og det er derfor Miljødirektoratet 

som har myndighet til å fastsette kvote for lisensfelling av bjørn i region 6 Midt-Norge. 

Jakttiden for lisensfelling av bjørn er fra og med 21. august til og med 15. oktober.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda for region seks foreslår følgende kvote for lisensfelling av bjørn i 2017 for 

region 6 Midt-Norge: 
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 Område uten mål om yngling av bjørn:  

o 3 (tre) bjørner 

 Område med mål om yngling: 

o 0 (null) bjørner 

 Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra fellingstillatelsen. 

 

Rovviltnemnda viser til at effektiviteten av lisensfelling av bjørn har vært lav og at 

vandringskapasiteten til bjørn, og da særlig hannbjørn er stor. Ut fra dette vil nemda be om at 

tiltak for å bedre effektiviteten blir intensivert. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Rovviltnemnda for region seks foreslår følgende kvote for lisensfelling av bjørn i 2017 for 

region 6 Midt-Norge: 

 Område uten mål om yngling av bjørn:  

o 3 (tre) bjørner 

 Område med mål om yngling: 

o 0 (null) bjørner 

 Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra fellingstillatelsen. 

 

Rovviltnemnda viser til at effektiviteten av lisensfelling av bjørn har vært lav og at 

vandringskapasiteten til bjørn, og da særlig hannbjørn er stor. Ut fra dette vil nemda be om at 

tiltak for å bedre effektiviteten blir intensivert. 

 

Sak 33/17:  Klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv 2017/18 

I brev datert 21. juni 2017 klager NOAH på vedtak fattet av Rovviltnemnda i region 6 Midt-

Norge i sak nr. 26/17: Fastsettelse av kvote for lisensfelling av ulv for lisensfellingsperioden 

2017 – 2018. Rovviltnemnda i region 6 fattet den 31. mai 2017 følgende vedtak i sak 26/17 

om fastsettelse av kvote for lisensfelling av ulv 2017/18: 

Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første 

ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 

(rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1, 3 og 7, fatter Rovviltnemnda i region 6 følgende vedtak om 

lisensfelling på ulv innenfor region 6 i 2017/2018: 

 Kvoten settes til totalt 2 ulv 

 Lisensfellingsområdet er hele region 6 Midt-Norge. 

 Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2017 til og med 31. mars 2018 

 Rovviltnemnda kan til en hver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier dette. 

 

Vedtaket ble utsendt i brev fra Rovviltnemnda i region 6 datert 31. mai 2017, og i e-post 

datert 2. juni 2017, samt gjort tilgengelig på www.miljovedtak.no fredag den 2. juni 2017. 

Klagefristen ble satt til den 23. juni 2017. Klagen er fremmet inne klagefristen.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

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

vedtaket bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 31. mai 2017 om 

kvote for lisensfelling av ulv i region 6 for lisensfellingsperioden 2017/18. 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber med bakgrunn i dette Klima- og 

miljødepartementet om å sluttbehandle klagen fra NOAH. 
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Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

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

vedtaket bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 31. mai 2017 om 

kvote for lisensfelling av ulv i region 6 for lisensfellingsperioden 2017/18. 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber med bakgrunn i dette Klima- og 

miljødepartementet om å sluttbehandle klagen fra NOAH. 

 

Sak 34/17:  Høring av endring i rovviltforskriften – skadefellingsbestemmelser for 

kongeørn 

 Hvordan skal nemnda behandle saken – høringsfrist 4. september 

Klima- og miljødepartementet har i brev datert 21. juni 2017 sendt forslag på endringer i 

rovviltforskriften – skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter – ut på 

offentlig høring. Høringsfrist er satt til 4. september 2017.  

 

Sekretariatets forslag til behandlingsmåte: 

Siden høringsfristen er før nemndas neste ordinære møte, samt at det ikke er tid til å legge 

frem forslag til uttalelse i forkant av dette telefonmøte, foreslår sekretariatet at sekretær 

sender ut forslag til uttalelse i siste halvdel av august, som nemndas medlemmer responderer 

på. Endelig uttalelse godkjennes av leder i nemnda. 

 

Rovviltnemndas vedtak om videre behandling (enstemmig): 

Siden høringsfristen er før nemndas neste ordinære møte, samt at det ikke var tid til å legge 

frem forslag til uttalelse i forkant av dette telefonmøte, ber nemnda om at sekretariatet 

utarbeider et forslag til uttalelse i siste halvdel av august, som nemndas medlemmer 

responderer på. Endelig uttalelse godkjennes av leder i nemnda. 

 

Sak 35/17:  Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


