
 

 

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 

 

 
Referat fra møte i Rovviltnemnda for region seks 
 
 
Tidspunkt: Onsdag 6. mars 2013 (18.00 – 21.00) 
Sted:  Rica Hell Hotell i Stjørdal kommune 
 
Til stede: Rovviltnemnda: Arne Braut, Toril Melheim Strand, Bjørn Engen, Gunnar 

Alstad (vara for Siw Bleikvassli), Algot Jåma (vara for Sten Jønsson), Ida 
Marie Bransfjell. 

 Forfall: Siw Bleikvassli og Sten Jønsson. 
 Andre: Inge Hafstad, Lina Nøstvold & Kristian Wibe (Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag), Kjell Vidar Seljevoll & Brit Eldri Barstad (Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag), Kjell Kippe (Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag), Mattias 
Jåma & Alf Trygve Nielsen (Nord-Trøndelag Reinsamelag), Lars Åge 
Brandsfjell (Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag), Jostein Dragset 
(Mattilsynet), Magnus Haave (Sør-Trøndelag Sau og Geit), Inger Marit Eira-
Åhrén (Områdestyret i Nord-Trøndelag), Berit J. Sølberg Storrø (Sør-
Trøndelag Bondelag). 

 
Saksliste: 
Sak 01/13: Godkjenning av innkallelse, saksliste og referat fra møte den 21. – 22. 

november 2012 og telefonmøte den 19. desember 2012 

• Innkallelse godkjent uten merknader. 
• Saksliste godkjent med en tilføyelse under sak nr. 07/13 Eventuelt. 

o Ulven i Agdenes og omegn. 
• Referatet fra møte i Eresfjord 21. – 22. november 2012 godkjent uten merknader. 
• Referatet fra telefonmøte den 19. desember 2012 godkjent uten merknader. 

 
Sak 02/13: Referatsaker: 

1. Klage på rovviltnemndas vedtak om å avvise klage fra Nord-Trøndelag 
Bondelag ble tatt til følge 

Kvote for kvotejakt på gaupe ble vedtatt under møte i rovviltnemnda for region 6 på Kavli 
Moen Gård, Eresfjord i Nesset kommune 21. -22. november 2012. Nord-Trøndelag Bondelag 
sin klage kom etter at klagefristen var utløpt og rovviltnemnda avviste klagen. Nord-
Trøndelag Bondelag klaget på rovviltnemndas vedtak om å avvise klagen i brev datert 3. 
januar 2013. Klagen på avvisningsvedtaket ble behandlet av rovviltnemnda under et 
arbeidsmøte mandag den 7. januar 2013. Etter en samlet vurdering fattet rovviltnemnda 
følgende vedtak: 

• Klagen fra Nord-Trøndelag Bondelag datert 3. januar 2013 på rovviltnemndas vedtak 
om å avvise Bondelagets klage på nemndas vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 

region 6 i 2013 tas til følge. 

• Nord-Trøndelag Bondelag sin klage datert den 18. desember 2012 på nemndas vedtak 
om kvote for kvotejakt på gaupe i 2013 vil bli behandlet av rovviltnemnda. 

 
Vedtaket ble meddelt Nord-Trøndelag Bondelag i brev datert 8. januar 2013. 
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2. Behandling av Nord-Trøndelag Bondelag sin klage på vedtak om kvote for 

kvotejakt på gaupe i region 6 2013 
Kvote for kvotejakt på gaupe ble vedtatt under møte i rovviltnemnda for region 6 på Kavli 
Moen Gård, Eresfjord i Nesset kommune 21. -22. november 2012. Naturvernforbundet, 
Bygdefolk for Rovdyr, Foreningen Våre Rovdyr, Fosen Naturvernforening og Nord-
Trøndelag Bondelag klaget på vedtaket i brev datert henholdsvis den 3, 12, 15, 16 og 18. 
desember 2012. Klagene ble behandlet av rovviltnemnda under et telefonmøte onsdag 19. 
desember 2012. Klagen fra Nord-Trøndelag Bondelag ble i første omgang avvist. Etter at 
rovviltnemnda tok Nord-Trøndelag Bondelag sin klage på avvisningsvedtaket i brev datert 3. 
januar 2013 til følge har rovviltnemnda behandlet klagen fra Nord-Trøndelag Bondelag i 
arbeidsmøte på Rica Hell Hotell mandag 7. januar 2013. Etter en samlet vurdering fattet 
rovviltnemnda følgende vedtak: 

• Rovviltnemnda kan ikke se at klagen har fremkommet ny kunnskap som tilsier at 
vedtaket bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 22. november 2012 

om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2013.  

• Følgende punkt i klagen avvises på grunn av at det ikke foreligger vilkår for å 
behandle klagen (forvaltningslovens § 33): 

o Kvotefri jakt i kvotejaktsområde 15 

• Rovviltnemnda i region 6 ber med bakgrunn i dette Miljøverndepartementet om å 
sluttbehandle klagen fra Nord-Trøndelag Bondelag. 

 
Vedtaket ble videresendt Miljøverndepartementet i brev datert 9. januar 2013. 

 
3. Tildeling av ekstradyr fra tilleggskvoten for lisensfelling av jerv til «område 

med mål om yngling i Sør-Trøndelag» 
Kim Johnny Bundgård og Vegard Grande Belling søkte den 17. januar 2013 om et tilleggsdyr 
til lisensfellingsområde «område med mål om yngling i Sør-Trøndelag» i forbindelse med 
lisensfelling av jerv sesongen 2012/2013. I dette området er det felt tre jerver og kvoten er 
fylt. Midtre Gauldal kommune v/skogbrukssjef Kai Børge Amdal tok mandag den 21. januar 
d.å. muntlig kontakt med sekretariatet og søkte muntlig om et tilleggsdyr til det samme 
området.  
 
Søknaden ble behandlet av rovviltnemnda via e-post. Sekretariatet sendte søknaden ut på e-
post fredag 18. januar 2013. Leder av rovviltnemnda Arne Braut fremmet forslag til vedtak i 
e-post datert 22. januar d.å. Fire av nemndas seks medlemmer ga tilbakemelding og var enig i 
leders forslag. Rovviltnemnda fattet følgende vedtak den 23. januar 2013: 

• Rovviltnemnda tildeler et dyr fra reservekvoten for lisensfelling av jerv sesongen 
2012/2013 til «område med mål om yngling i Sør-Trøndelag».  

 
Vedtaket ble påklaget av Naturvernforbundet samme dag. Miljøverndepartementet (MD) 
besluttet i e-post datert 24. januar 2013 at rovviltnemndas vedtak fikk utsatt iverksettelse 
inntil klagesaken ar avgjort. Rovviltnemnda er meget bekymret for det lave uttaket av jerv i 
store deler av regionen. Et eventuelt ekstra uttak i «område med mål om yngling i Sør-
Trøndelag» ville, med jervens vandringsmønster, også kunne virket skadereduserende i andre 
deler av regionen. Rovviltnemnda fattet med dette følgende vedtak den 28. januar 2013: 

• Rovviltnemnda kan ikke se at klagen har fremkommet ny kunnskap som tilsier at 
vedtaket bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 23. januar 2013 om 
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tildeling av et dyr fra reservekvoten for lisensfelling av jerv til «område med mål om 

yngling i Sør-Trøndelag». Rovviltnemnda i region 6 ber med bakgrunn i dette 

Miljøverndepartementet om å sluttbehandle klagene fra Naturvernforbundet og 
Bygdefolk for Rovdyr. 

• Rovviltnemnda anmoder om rask saksbehandling av klagen. 
 

Vedtaket ble videresendt til Miljøverndepartementet i brev datert 28. januar 2013. MD tok 
klagen fra Naturvernforbundet til følge og omgjorde rovviltnemndas vedtak i brev datert 8. 
februar 2013.  
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

• Rovviltnemnda tar referatsakene til etterretning uten merknader. 

 
 
Sak 03/13: Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2013 
Sekretariatet og rovviltnemnda ble gjort kjent med planleggingsrammene for rovviltnemnda 
samme dag som møte (6. mars 2013) i brev datert 5. mars 2013 fra Direktoratet for 
naturforvaltning. Rammene for rovviltnemnda i region 6 er: 

• Tilskudd til FKT-tiltak (Kap. 1427.73):  kr. 12 500 000,- 
• Tjenestekjøp (Kap. 1427.21):    kr.   1 000 000,- 
• Drift av nemnda og sekretariat (Kap. 1427.21): kr.      800 000,- 

 
Midler til drift av nemnda over Kap. 1427.21 skal dekke all drift av nemnda (møteutgifter, 
møtegodtgjørelse, reisegodtgjørelse m.v.). 
 
Med bakgrunn i de nye rammebetingelsene endret sekretariatet sitt forslag til vedtak. 
Opprinnelig forslag fra sekretariatet var: 
Fordeling av FKT-midler 2013 mellom fylkene: 

• Møre og Romsdal kr. 1 950 000,-  
• Sør-Trøndelag  kr. 2 700 000,- 
• Nord-Trøndelag kr. 8 850 000,- 

 
Av Nord-Trøndelag sin andel på kr. 8 850 000,- skal kr. 350.000,- settes av til drift av 
nemnda.  
 
Sekretariatets nye forslag til vedtak: 
Fordelingen av tilskudd (kr. 12 500 000,-) over 1427.73: 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr. 1 930 000,- 
• Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr. 2 520 000,- 
• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr. 8 050 000,- 

 
Fordelingen av midler til tjenestekjøp (kr. 1 000 000,-) over 1427.21: 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr. 20 000,- 
• Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr. 380 000,- 
• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr. 600 000,- 

 
Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr. 800 000,-) over 1427.21: 
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• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr. 800 000,- 
 
Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Fordelingen av tilskudd (kr. 12 500 000,-) over 1427.73: 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr. 1 930 000,- 

• Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr. 2 520 000,- 

• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr. 8 050 000,- 
 

Fordelingen av midler til tjenestekjøp (kr. 1 000 000,-) over 1427.21: 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal  kr. 20 000,- 

• Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  kr. 380 000,- 

• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr. 600 000,- 
 

Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr. 800 000,-) over 1427.21: 

• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  kr. 800 000,- 
 
 
Sak 04/13: Kort gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til revidert 

forvaltningsplan 
Pr. dags dato har det kommet inn 51 forskjellige uttalelser fra ca. 65 aktører. Det har ikke vært 
tid til å gå igjennom alle høringsuttalelsene, men det har kommet inn mange synspunkter på 
yngleområdene for bjørn og jerv. Videre fremdrift for arbeidet med forvaltningsplanen blir 
som følger: 

• Arbeidsmøte mellom fylkesmennene, reindriftsforvaltningen og mattilsynet tirsdag 9. 
april 2013.  

• Arbeidsmøte mellom rovviltnemnda, fylkesmennene, reindriftsforvaltningen og 
mattilsynet mandag 29. april 2013.  

• Ordinært møte i rovviltnemnda den 30. mai 2013 der forvaltningsplanen godkjennes 
(flyttet fra 21. – 22. mai).    

 
 
Sak 05/13: Sluttstatus for lisensfelling av jerv og foreløpig status for kvotejakt på 

gaupe 
Sekretariatet orienterte om sluttstatusen for lisensfelling av jerv for sesongen 2012/13 og om 
foreløpig status for kvotejakta på gaupe i 2013. Alle døde rovdyr, uansett årsak, legges inn på 
rovbasen og er tilgjengelig for publikum på www.rovbase.no.   
 
 
Sak 06/13: Post til nemnda 
Sekretariatet gikk igjennom postlisten. Postlisten ble utsendt på e-post datert 6. mars 2013.  
 
 
Sak 07/13: Eventuelt 

1. Ulven i Agdenes 
Nemnda er bekymret for at ulven i kommunene Agdenes, Snillfjord, Hemne og Orkdal i Sør-
Trøndelag ikke er felt i forbindelse med lisensfellingsperioden. Ulven er fortsatt registrert i 
området slik at potensialet for skader på bufe er stort hvis ulven ikke tas ut før beitesesongen 
2013. 
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Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 
Rovviltnemnda i region 6 krever at Direktoratet for naturforvaltning iverksetter 

ekstraordinært uttak av en ulv i deler av region 6 (kommunene Agdenes, Snillfjord, Hemne og 

Orkdal i Sør-Trøndelag). Forsøk på ekstraordinært uttak av ulv bør iverksettes så raskt som 

mulig og fortrinnsvis mens det ennå er sporsnø. 

 
Vedtaket ble sendt Direktoratet for naturforvaltning i brev datert 6. mars 2013.  
 
 
 
 
 
Inge Hafstad (sign.) 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 


