
 

 

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  fmntiha@fylkesmannen.no   

7734 STEINKJER 

 

 
Protokoll fra telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks 
 

Tid: Mandag 13. januar 2014 kl. 09:00 – 09:30 

Sted: Telefonmøte 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Arne Braut (leder), Toril Melheim Strand, Siw Bleikvassli, 

Ida Marie Bransfjell. Bjørn Engen meldte forfall.  

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

& Eva Dybwad Alstad (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Jostein Dragset 

(Mattilsynet), Per Flatberg (Naturvernforbundet). 

 

 

Saksliste: 

Sak 01/14: Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra telefonmøte i 

rovviltnemnda den 20. desember 2013. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent med en tilføyelse under eventuelt. 

o Arne Braut orienterer om brev fra nemndslederne til Klima- og 

miljødepartementet. 

 Protokoll fra telefonmøte den 20. desember 2013 godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 02/14: Klager på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2014. 

Kvote for kvotejakt på gaupe i 2014 ble vedtatt i sak 37/13 under møte i rovviltnemnda for 

region 6 Midt-Norge på Rica Hell Hotell i Stjørdal kommune torsdag den 21. november 2013. 

Med bakgrunn i klagene fra NJFF avd. Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Sau og Geit fattet 

rovviltnemnd under telefonmøte fredag den 20. desember nytt vedtak om kvote for kvotejakt 

på gaupe i 2014. Bygdefolk for Rovdyr sin klage fikk ikke medhold. Vedtaket ble et nytt 

enkeltvedtak som kan påklages. 

 

Klagene 

Fosen naturvernforening klaget den 16. desember 2013 på det opprinnelige vedtaket fra den 

21. november 2013. Klagen ble lagt frem innenfor fristen, men på grunn av forsinkelser hos 

fylkesmannens arkiv var ikke klagen kjent for hverken sekretariatet eller nemnda når klagene 

på vedtaket av 21. november 2013 ble behandlet av rovviltnemnda i telefonmøte den 20.. 

desember 2013. Klagen fra Fosen naturvernforening tas derfor opp til behandling i 

forbindelse med klagene på nemndas vedtak den 20. desember. Bygdefolk for Rovdyr (BFR) 

opprettholder sin klage i brev datert 29. desember 2013. Naturvernforbundet klager på 

vedtaket i brev datert 6. januar 2014, Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk og Nord-Trøndelag 

Reinsamelag klager på vedtaket i brev datert 10. januar 2014. Etter møte har det også kommet 

inn en klage fra Fosen reinbeitedistrikt datert 10. januar 2014. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

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

bør omgjøres og opprettholder derfor i utgangspunktet sitt vedtak datert 20. desember 2013 

om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2014. Imidlertid ønsker nemnda å presisere at 
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ved en injurie så er det ikke kommet frem at fredningen av familiegrupper og hunndyrkvoten 

kun gjelder i områder med mål om yngling. Med bakgrunn i dette anbefaler nemnda ovenfor 

Klima- og miljødepartementet at hunndyrkvoten reduseres fra 10 voksne hunndyr til 3 voksne 

hunndyr og at hunndyrkvoten og familiegruppefredningen ikke gjøres gjeldende i 

kvotejaktsområdene 3, 10, 11 og 15 (område uten mål om yngling). 

 

 

Sak 03/14: Eventuelt 

Andreas Vikan Røsæg (sekretær for region 8) har med kommentarer fra Inge Hafstad 

(sekretær fra region 6) utarbeidet forslag til en tilbakemelding til klima- og miljøministeren 

og landbruks- og matministeren i etterkant av møte mellom nemndslederne og statsrådene 2. 

desember. Arne Braut ber om snarlig tilbakemelding på utkastet til brev. Kommentarer sendes 

Inge Hafstad og Arne Braut i løpet av uka og senest innen fredag den 17. januar 2014.  

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


