
 

 

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 telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks 
 

 

Tid: Onsdag 10. desember 2014 kl. 08:30 – 09:00. 

Sted: Telefonmøte 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Arne Braut (leder), Toril Melheim Strand, Ida Marie 

Bransfjell, Mattias Jåma, Bjørn Engen. Siw Bleikvassli meldte forfall. Både 

vararepresentant Gunnar Alstad og Kjersti Tommelstad ble forespurt om å 

delta, men ingen hadde anledning til å delta. 

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

(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Per Flatberg & Øystein Folden 

(Naturvernforbundet) 

 

Saksliste: 

Sak 44/14: Godkjenning av innkallelse og saksliste. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent uten merknader. 

 

Sak 45/14: Klager på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe 2015. 
Kvote for kvotejakt på gaupe i 2015 ble enstemmig vedtatt i sak 39/14 under møte i 

rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge på Radisson Blu Hotell Trondheim Airport i Stjørdal 

kommune onsdag den 12. november 2014.  

 

Kvotevedtaket er utsendt i brev datert 12. november 2014, er lagt ut på nemndas nettside 

http://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/ og gjort 

tilgjengelig på www.miljovedtak.no.  

 

Vedtaket ble påklaget av Fosen naturvernforening i brev datert 18. november 2014, 

fylkeslagene i Naturvernforbundet (MR, ST og NT) i brev datert 30. november s.å. og Nord-

Trøndelag Bondelag i brev datert 5. desember 2014. Når det gjelder innholdet i klagene 

henvises det til sekretariatets saksfremlegg til telefonmøte den 10. desember 2014.  
 

Rovviltnemndas vurdering av klagen 

Rovviltnemnda viser til sekretariatets saksfremlegg til sak 39/14 under møte den 12. 

november 2014. De fleste av punktene som blir tatt opp i klagene er vurdert i saksfremlegget. 

Sekretariatet viser til rovviltnemndas vedtak den 12. november 2014, samt sekretariatets 

innstilling til kvote og saksfremlegg. Sekretariatet kan ikke se at klagene fremskaffer 

informasjon som ikke var kjent/tilgjengelig for rovviltnemnda når vedtaket om kvote ble fattet 

den 12. november 2014.  

 

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 datert 12. november 2014 om kvote for 

kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge i 2016. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber 
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med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagene fra Fosen 

naturvernforening, Naturvernforbundet og Nord-Trøndelag Bondelag. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

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

bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 12. november 2014 om kvote for 

kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge i 2016. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber 

med bakgrunn i dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagene fra Fosen 

naturvernforening, Naturvernforbundet og Nord-Trøndelag Bondelag. 

 

Sak 46/14: Uttalelse til faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone. 

Klima- og miljødepartementet la den 31. oktober 2014 frem faggrunnlag for bestandsmål for 

ulv og ulvesonen. Departementet åpnet samtidig for at alle kan komme med skriftlige innspill 

frem til den 15. desember d.å.  

 

Sekretariatets forslag til uttalelse til faggrunnlaget: 

Rovviltnemnda i region 6 viser til Klima- og miljødepartementet hjemmeside der 

faggrunnlaget for bestandsmål for ulv og ulvesonen ble publisert den 31. oktober 2014. 

Departementet åpnet samtidig for at alle kan komme med skriftlige innspill frem til den 15. 

desember d.å.  

 

I 2013 sendte daværende Miljøverndepartementet (MD) endring i rovviltforskriften 

vedrørende forvaltningsområdet for ynglende ulv ut på offentlig høring. Rovviltnemnda i 

region 6 viser også til vår uttalelse i brev datert 10. september 2013.  

 

Forvaltningsområdet for ynglende ulv går ikke inn i region 6, og grenser heller ikke opp mot 

region 6. Deler ev region 6 har i de senere årene hatt betydelig aktivitet av ulv, ikke bare i 

beitesesongen, men også resten av året. Det er derfor viktig for rovviltnemnda i region 6 at 

grensen for forvaltningsområdet ikke flyttes nordover, noe som trolig vil medføre økt aktivitet 

av ulv i region 6. Rovviltnemnda i region 6 ønsker derfor å videreføre en modell med en 

nærmere avgrenset sone for å forvalte en norsk ulvestamme. Sonen bør ikke utvides nordover 

på grunn av at dette trolig vil medføre en økning i skader på sau og tamrein forvoldt av ulv. 

Spesielt med tanke på sørsamisk tamreindrift er det svært viktig at grensen ikke flyttes 

nordover. 

 

For at forvaltningen av ulv skal få større troverdighet er det viktig at grenserevirene/flokkene 

tas med i bestandsmålet for Norge. All logikk tilsier at grenserevier bør telle 0,5 i 

bestandsmålet. Hvordan det nasjonale bestandsmålet skal justeres hvis grenserevirene skal 

inngå har ikke rovviltnemnda i region 6 noen kommentarer til, ut over at antall ulv i Norge 

ikke må øke.   

 

Rovviltnemndas vedtatte uttalelse til faggrunnlaget (enstemmig): 

Rovviltnemnda i region 6 viser til Klima- og miljødepartementet hjemmeside der 

faggrunnlaget for bestandsmål for ulv og ulvesonen ble publisert den 31. oktober 2014. 

Departementet åpnet samtidig for at alle kan komme med skriftlige innspill frem til den 15. 

desember d.å.  
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I 2013 sendte daværende Miljøverndepartementet (MD) endring i rovviltforskriften 

vedrørende forvaltningsområdet for ynglende ulv ut på offentlig høring. Rovviltnemnda i 

region 6 viser også til vår uttalelse i brev datert 10. september 2013.  

 

Forvaltningsområdet for ynglende ulv går ikke inn i region 6, og grenser heller ikke opp mot 

region 6. Deler ev region 6 har i de senere årene hatt betydelig aktivitet av ulv, ikke bare i 

beitesesongen, men også resten av året. Det er derfor viktig for rovviltnemnda i region 6 at 

grensen for forvaltningsområdet ikke flyttes nordover, noe som trolig vil medføre økt aktivitet 

av ulv i region 6. Rovviltnemnda i region 6 ønsker derfor å videreføre en modell med en 

nærmere avgrenset sone for å forvalte en norsk ulvestamme. Sonen bør ikke utvides nordover 

på grunn av at dette trolig vil medføre en økning i skader på sau og tamrein forvoldt av ulv. 

Spesielt med tanke på sørsamisk tamreindrift er det svært viktig at grensen ikke flyttes 

nordover. 

 

For at forvaltningen av ulv skal få større troverdighet er det viktig at grenserevirene/flokkene 

tas med i bestandsmålet for Norge. All logikk tilsier at grenserevier bør telle 0,5 i 

bestandsmålet. Hvordan det nasjonale bestandsmålet skal justeres hvis grenserevirene skal 

inngå har ikke rovviltnemnda i region 6 noen kommentarer til, ut over at antall ulv i Norge 

ikke må øke.   

 

Sak 47/14: Miljødirektoratet sin oppheving av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt 

vedtak om skadefelling av gaupe i Fræna kommune. 

Miljødirektoratet har i brev datert 27. november 2014 omgjort Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal sitt vedtak om skadefelling av gaupe i Fræna kommune. Vedtaket ble oversendt fra 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal med anmodning om å be rovviltnemnda vurdere eventuell 

klage. Det vises til sekretariatets saksfremlegg i forhold til vurderinger om rovviltnemnda har 

«rettslig klageinteresse», det vil si anledning til å klage på Miljødirektoratets vedtak.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i at rovviltnemnda som forvaltningsorgan ikke har «utvidet klagerett» og 

dermed ikke «rettslig klageinteresse» i den aktuelle saken tar rovviltnemnda i region 6 

Miljødirektoratets vedtak datert 27. november 2014 om å omgjøre Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal til orientering. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Med bakgrunn i at rovviltnemnda som forvaltningsorgan ikke har «utvidet klagerett» og 

dermed ikke «rettslig klageinteresse» i den aktuelle saken tar rovviltnemnda i region 6 

Miljødirektoratets vedtak datert 27. november 2014 om å omgjøre Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal til orientering. 

 

Sak 48/14: Eventuelt. 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 


