
Referat fra møte om felles rovdyrforvaltning i Forollhogna område 
 21. januar på Vollan Gård, Kvikne  

 
Tilstede: Reidar Åsgård, Rovviltnemda i Hedmark, Hallvard Urset, Forollhogna 
Villreinutvalg, Karstein H. Bergset, Hedmark Bondelag, Ståle Støen, Hedmark Bonde- og 
Småbrukerlag, Magne Horten, Hedmark Sau og Geit, Ola Krokan, Sør-Trøndelag Sau og 
Geit, Ola Røseplass, Brattøra Beitelag, Mali Hagen Røe, Østlendingen, Tore Hilmarsen, 
Arbeidets Rett, Harald Enge, Knut Persvingelen og Leif Kåre Kvangraven fra Folkeaksjonen 
lokallag Nord-Østerdal, Ola Arne Aune og Jon Olav Viggen fra Folkeaksjonen lokallag 
Oppdal og Rennebu, Per Bjarne Bonesvoll, Johan Hokseggen, Odd Lyder Heksem og Unni 
Anshus fra Folkeaksjonen lokallag Gauldal. 
 
Kvangraven ønsket alle velkommen til møtet og gikk i gjennom oppmøtelisten.  
Bonesvoll fortalte om bakgrunnen for møte. Så fortalte han hvor mange sau som blir sluppet i 
Forollhognaområde og noen tapstall fra 2012. Det ble sluppet 31.600 sau i område, 17.750 
Sør-Trøndelag og 14.000 i Hedemark. Tapet varierte stort. Verstingen var Magnilsjøan med 
28% tap, men i Ledalen i Holtålen var det også et tap på 10,5%. 
Urset snakket om reien i Forollhognaområde. Kalvene blir færre og lettere. Før var det 62% 
kalver pr. 100 simler, mens nå er tallet nede i 53/54% kalv. Rovdyr gjør att det blir uro og 
forstyrrelser i reinsflokkene. Jerv og ørn tar reinskalver. Sist uke ble det oppservert to 
forskjellige jervespor i Forollhogna. Urset tok opp fordelen med å ta i bruk radiobjeller på sau 
for å kartlegge tap. 
Horten tok opp økonomien ved tap til rovdyr. Spesielt om avkorting av erstatningene da det 
er svært vanskelig å finne at sau/rein tatt av jerv. 
Støen tok opp at utmarksbeiting er svert viktig og håpet på et bedre og tettere samarbeid 
mellom faglaga og beitebrukerne. I Knutsø-område går kalvingsprosenten på rein ned. I 
landbruksmeldingen står det at det skal satses mer på beitebruk/gras. Da må det også settes 
inn forebyggene tiltak mot rovdyr.  
Bergset berømmer rovviltnemnda i Hedemark for uttak av jerv. Han mente også at Møre og 
Romsdal skulle vert invitert til møtet. Bondelaget støtter forslaget om att det skal være 
jervfritt i Forellhognaområde. 
Viggen mente at det var svært viktig å få ned jerveynglingene til bestansmålet. Bestansmålet 
på jerv er 39 årlige ynglinger nasjonalt, men det er registrert over 65 ynglinger. Viggen lurte 
på om det var politikken eller forvaltningen som feilet? I Oppdal var det avkorting i 
erstatningene på alt fra 25% til 75%. 
Aune tok opp revideringen av forvaltningsplanen i region 6. Det er veldig viktig med 
samarbeid både innen faglaga og over fylkesgrensene. Det er svært viktig att fylkene vet hva 
de andre fylkene gjør med rovdyrsituasjonen. Bergset fortalte litt om at i Hedemark har de 
Hedemarksplattformen der forskjellige organisasjoner er med. 
Åsgård fortalt at i Hedemark skal forvaltningsplanen rulleres, starter nå i februar. Det er svert 
viktig at rovviltnemdene snakker sammen før de vedtar noe innen sin region mente han. 
Krokan fortalt at i region 6 skal det være 10 ynglinger av jerv. Det har i alle år vert 3-4 
ynglinger over. 
Aune avsluttet møte med å lese igjennom det konkrete forslaget som ble utformet til dette 
møte, og som eventuelt blir sent til rovviltnemda i region 6 og i Hedemark. Se vedlegg. 

 
Soknedal, 22.01.13 

For Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk 
Unni Anshus 

Sekretær 


