
 

 

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 
 
 
Tidspunkt: Onsdag 7. august 2013 (09:00 – 10:00) 
Sted:  Telefonmøte 
 
Til stede: Rovviltnemnda: Arne Braut, Toril Melheim Strand, Bjørn Engen, Sten 

Jønsson, Ida Marie Bransfjell, Siw Bleikvassli (fra kl. 09:30). 
 Andre: Per Flatberg (Naturvernforbundet), Borgny Grande (Nord-Trøndelag 

Bondelag), Kjell Vidar Seljevoll (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) Anstein 
Lyngstad og Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag). 

 
 
 
Saksliste 
Sak 19/13: Godkjenning av innkallelse og saksliste 

• Innkallelse godkjent uten merknader. 

• Saksliste godkjent med følgende endringer: 
o Henvendelsene fra Sør-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag og Nord-Trøndelag 

Sau og Geit tas opp som egen sak med saksnr. 22/13 
o Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tas opp under eventuelt (saksnr. 

23/13) 
 
Sak 20/13: Forslag til kvote for lisensfelling av bjørn 2013 
Bestandsmålet for bjørn i region seks er pr. dato ikke nådd, og det er følgelig 
Miljødirektoratet som har myndighet til å fastsette kvote for lisensfelling av bjørn i region 
seks. Jakttiden for lisensfelling av bjørn er fra og med 21. august til og med 15. oktober.  
 
Etter forslag fra Toril Melheim Strand ble det lagt til et fjerde kulepunkt på sekretariatets 
forslag til vedtak. 
 
 
Sekretariatet forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda for region seks foreslår følgende kvote for lisensfelling av bjørn i 2013 for 
region seks: 

• Område uten mål om yngling av bjørn:  
o 4 (fire) bjørner 

• Område med mål om yngling: 
o 0 (null) bjørner 

• Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra fellingstillatelsen. 
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Rovviltnemnda for region seks foreslår følgende kvote for lisensfelling av bjørn i 2013 for 

region seks: 

• Område uten mål om yngling av bjørn:  
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o 4 (fire) bjørner 

• Område med mål om yngling: 
o 0 (null) bjørner 

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

• Miljødirektoratet bes om at eventuell restkvote tas ut i henhold til rovviltforlikets 
punkt 2.2.4. 

 
 
Sak 21/13: Klage på vedtak om betingede skadefellingskvoter 
Naturvernforbundet klager i brev datert 19. juni 2013 på nemndas vedtak i sak 10/13: 
Fastsettelse av kvoter for betingede skadefellingstillatelser på jerv, gaupe og ulv for perioden 

1. juni 2013 – 15. februar 2014. Klagen er utsendt til rovviltnemnda i e-post datert 1. juli 
2013. Vedtaket er utsendt i brev datert 30. mai 2013 og i e-post datert 31. mai 2013. 
 
Etter forslag fra Toril Melheim Strand tas bisetningen om at gaupebestanden før jakt i 2013 lå 
under bestandsmålet ut av vedtaket. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Med bakgrunn i ny kunnskap gjennom NINA Rapport 960 om gaupebestanden fatter 
rovviltnemnda i region 6 nytt vedtak om skadefellingskvoter for gaupe: 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
 
Ut fra retningslinjer for iverksetting av fellingstillatelser, bestandssituasjonen i forhold til 
nasjonale bestandsmål, tapssituasjonen og tidligere års erfaringer med fellingstillatelser tilrår 
sekretariatet at Rovviltnemnda i region 6 for perioden 1. juni 2012 til og med 15. februar 2013 
fatter kvote om: 
 
3 betingede skadefellingstillatelser på gaupe (endret fra 4 til 3) 
Bestanden ligger over bestandsmålet per i dag (tre års gjennomsnittet), men lå under 
bestandsmålet før jakt i 2013. Terskelen for felling av skadegjørende gaupe bør være lav i 
områder uten mål om yngling av gaupe. 
 
5 betingede skadefellingstillatelser på jerv (uendret) 
Bestanden ligger over bestandsmålet per i dag. Terskelen for skadefelling bør være lav i 
områder som har oppfylt bestandsmålet i henhold til forvaltningsplanen. I områder uten mål 
om yngling av jerv skal terskelen for å få skadefellingstillatelse være spesielt lav. 
 
2 betingede skadefellingstillatelse på ulv (uendret) 
Streifdyr av ulv kan forekomme. Om det blir registrert skader av ulv, og faren for nye skader 
er stor, bør fylkesmennene/fylket ha muligheten til å gi skadefelling.  
 
Nemnda kan til en hver tid trekke tilbake betingede skadefellingstillatelser, hvis det f.eks. blir 
registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og 
alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.   
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Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Med bakgrunn i ny kunnskap gjennom NINA Rapport 960 om gaupebestanden fatter 
rovviltnemnda i region 6 nytt vedtak om skadefellingskvoter: 
Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (Jf. § 7, første ledd) fatter rovviltnemnda i region 6 

følgende kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe, jerv og ulv i region 6 for perioden 

1. juni 2013 til og med 15. februar 2014: 

 

3 betingede skadefellingstillatelser på gaupe (endret fra 4 til 3) 
Bestanden ligger over bestandsmålet per i dag (tre års gjennomsnittet). Terskelen for felling 

av skadegjørende gaupe bør være lav i områder uten mål om yngling av gaupe. 

 

5 betingede skadefellingstillatelser på jerv (uendret) 
Bestanden ligger over bestandsmålet per i dag. Terskelen for skadefelling bør være lav i 

områder som har oppfylt bestandsmålet i henhold til forvaltningsplanen. I områder uten mål 

om yngling av jerv skal terskelen for å få skadefellingstillatelse være spesielt lav. 

 

2 betingede skadefellingstillatelse på ulv (uendret) 
Streifdyr av ulv kan forekomme. Om det blir registrert skader av ulv, og faren for nye skader 

er stor, bør fylkesmennene/fylket ha muligheten til å gi skadefelling.  

 

Nemnda kan til en hver tid trekke tilbake betingede skadefellingstillatelser, hvis det f.eks. blir 

registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og 

alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.   
 
Naturvernforbundets klage er delvis tatt til følge. Vedtaket regnes som et nytt vedtak med ny 
klagefrist. Vedtaket er gjeldende fra den 7. august 2013, hvilket som innebærer at kvoten for 
ulv igjen er på 2 dyr, selv etter uttaket av ulven i Agdenes. 
 
 
Sak 22/13: Stående fellingstillatelser på rovdyr 
Rovviltnemnda har fått henvendelser fra Sør-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag og Nord-
Trøndelag Sau og Geit i e-poster datert henholdsvis 4. august og 5. august d.å.  
 
Rovviltnemnda har ingen myndighet til å iverksette stående fellingstillatelser på rovdyr. 
Nemnda opplever imidlertid at henvendelsene målbærer problem med betydelig 
konfliktpotensial, og hvor det kan gjøres mer fra miljøforvaltningen for å forebygge konflikt. 
Med bakgrunn i dette besluttet nemnda å sende et brev til Miljødirektoratet for å få deres 
kommentarer på dette spørsmålet og andre spørsmål som er reist fra andre.  
 
 
Sak 23/12: Eventuelt 

1. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) v/Kjell Vidar Seljevoll orienterte om at en 
større andel av fylkesmannens FKT-midler går til godtgjøring av skadefellingslag enn 
budsjettert. Av den grunn har FMST behov for mer FKT-midler. FMST har sendt 
henvendelser til Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet uten å ha fått tilsagn om 
mer midler. FMST og FMNT har samsnakket og vil ta en gjennomgang av bruken av 
FKT-midler etter endt beitesesong for om mulig å omfordele mellom fylkene.  
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På grunn av at brevet fra FMST ble sendt ut samme dag som telefonmøte hadde ikke 
nemndas medlemmer ikke lest henvendelsen fra FMST. Rovviltnemnda ber derfor om 
at henvendelsen fra FMST fremmes som egen sak under neste møte i rovviltnemnda 
på Oppdal den 28. august 2013. 

 
 
 
 
Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 


