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Revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 legges ut til 
offentlig høring 
 
Rovviltnemnda i region 6 sender herved ut forslag til revidert forvaltningsplan for store 
rovdyr i region 6 ut på offentlig høring. Forslaget til revidert forvaltningsplan for store rovdyr 
i region 6 kan lastes ned på Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sine hjemmesider 
www.fylkesmannen.no/nt. Høringsfristen er satt til 1. mars 2013.  
 
Høringsuttalelsene sendes til: 
Rovviltnemnda i region 6 
c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
Eller på e-post til: fmntpost@fylkesmannen.no  
 
Forvaltningsplan for rovdyr i region 6 ble første gang vedtatt i november 2006. Revideringen 
har tatt utgangspunkt i gjeldende forvaltningsplan som ble godkjent av rovviltnemnda den 30. 
mai 2011.  Arbeidet med revideringen startet i mai 2012. I løpet av 2012 har rovviltnemnda 
hatt møter med berørte organisasjoner/institusjoner. Implementering av rovdyrforliket og 
landbruks- og matmeldingen har vært hovedtemaet i forbindelse med denne revideringen av 
forvaltningsplanen. Det er derfor et mål for rovviltnemnda at den todelte målsettingen skal 
videreføres. Dette betyr å sikre rovviltbestandenes overlevelse, og matproduksjon basert på 
utmarksbeite.  
 
Det er pr. dags dato ikke vedtatt hvilke regioner reduksjonen i bestandsmålet for bjørn skal 
tas. Forslaget til revidert forvaltningsplan er utarbeidet med dagens bestandsmål på 4 årlige 
ynglinger av bjørn, men rovviltnemnda har sendt en henvendelse til Miljøverndepartementet 
der nemnda ber om å bli informert om når det kan forventes at MD vedtar hvilke regioner 
som blir berørt. Hvis det blir endringer i bestandsmålet for bjørn i region 6 før planen endelig 
godkjennes vil dette bli synliggjort i den endelige planen. 
 
På grunn av skadesituasjonen i grenseområdene mellom Snåsa, Steinkjer og Verdal 
kommuner i praksis er et skadeområde ønsker nemnda å redusere yngleområdet for bjørn i 
dette området. I dag er Roktdalen og Gaundalen i Snåsa en del av yngleområdet, mens 
områdene øst i Steinkjer og nord i Verdal (bl.a. Skjækerdalen) er utenfor yngleområdet. Dette 
betyr at et skadeområde har to forvaltningssoner. Nemnda ønsker at hele dette skadeområdet 
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blir tatt ut av yngleområdet for bjørn og foreslår derfor å ta ut Roktdalen og Gaundalen i 
Snåsa kommune. 
 
For jerv legges det frem to forskjellige alternative yngleområder. Det ene forslaget er 
tilnærmet det samme som dagens yngleområde, men med noen justeringer av grensen i Sør-
Trøndelag for å få terrenget til å passe bedre med kartet. Det andre alternativet der tas 
Forollhogna ut av yngleområdet. Bakgrunnen for dette er at region 5 (Hedmark) har 
prioriterte beiteområder i sin del av Forollhogna, og for å unngå kunstige grenser mellom 
yngleområde/prioriterte beiteområder ønsker nemnda å sende også dette alternativet på 
høring. Yngleområdet for gaupe foreslås uendret. 
 
Stortingsforliket fra 2011 vedrørende norsk rovviltpolitikk slår i punkt 2.2.19 fast at 
soneinndelingen må forvaltes tydelige, ved at en skiller mellom prioriterte beiteområder og 
prioriterte rovviltområder. Samtidig slås det fast at det ikke skal være rovdyr som 
representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for 
tamrein. Prioriterte rovviltområder er i forvaltningsplanen for region 6 definert som 
yngleområder. Det er store overlappinger mellom yngleområdene og kalvingsområder for 
rein, spesielt i Nord-Trøndelag. 
 
For region 6 hvor kalvingsområdene er i de samme områdene som rovdyrene, er forvaltning 
av rovdyr i kalvingsområdene derfor en stor og vanskelig utfordring. Reindriften drives over 
store områder og bortimot hele Nord-Trøndelag og store deler av Sør-Trøndelag er 
reindriftsområder. Dette er utfordrende når det skal prioriteres mellom beiteområder og 
kalvingsområder opp mot rovviltområder i en forvaltningsplan. Flere plasser vil det bli 
overlappende områder. For region 6 hvor det er overlapp mellom kalvingsområdene og 
yngleområdene foreslår derfor rovviltnemnda å nedfelle egne retningslinjer for forvaltning av 
rovdyr i kalvingsområdene.  
 
Det er også anledning for andre enn de etater/organisasjoner/institusjoner som står på 
adresselisten til å sende uttalelser til høringsutkastet. Høringsutkastet er lagt ut på 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sine hjemmesider www.fylkesmannen.no/nt.  
 
Hvis noen ønsker å få tilsendt forslaget i posten kan dette bestilles på e-post 
fmntiha@fylkesmannen.no.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Arne Braut 
Leder 
 
 

Inge Hafstad 
Sekretær 
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