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Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5  

11. november 2021 

Tid og sted: Kl. 10.25 – 11:05, digitalt via Teams, og på Hamar 

Til stede: 

Fra rovviltnemnda i region 4 

Lise Hagen Rebbestad, Dagfinn Sundsbø, Benedicte Lund, Arne Olav Haabeth og Kjell Håvard Jensen 

 

Fra rovviltnemnda i region 5 

Stein Tronsmoen, Kjerstin G. Lundgård, Mari Gjestvang, Rune Øygarden, Jon Anders Mortensson 

 

Fra sekretariatet: 

Oslo og Viken: Christian Hillmann, Jonny Storbråten, Olav Thøger Haaverstad 

Innlandet: Thomas Olstad, Ståle Sørensen og Silje Bøe 

 

Møteleder: Stein Tronsmoen 

Referent: Silje Bøe 

********************************************************************************** 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Orienteringer 
Sekretariatet orienterte om tiltak for å redusere risikoen for å felle feil ulv under lisensfelling 

innenfor ulvesonen, og forberedelser/prosess fram mot og underveis i lisensfellingsperioden.  
 

Fellessak 6/21 Klagebehandling på kvoter for lisensfelling av ulv innenfor 

ulvesonen i 2022 
 

Sekretariatets innstilling i fellessak 6/21 

1. Om rettslige forhold: 
Rovviltnemndene viser til at klagene har innkommet innen fristen. Det anses at klagerne har rettslig 
klageinteresse i henhold til forvaltningsloven § 28. 
 
2. Nemndas klagebehandling: 
Rovviltnemndene legger til grunn at nemndene har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 
kunnskap for å fatte et gyldig vedtak, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 10, jf. også forvaltningsloven § 
17. Rovviltnemnda kan ikke se at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var 
kjent på vedtakstidspunktet. Vedtaket ansees også tilstrekkelig begrunnet. 
 
Klagene tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemndene opprettholder sitt vedtak av 8.10.2021 i sak 4- 
21, og klagene oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven 
§ 33, fjerde ledd 
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Rovviltnemndenes behandling 
Sekretariatets innstilling ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer. 
 
Rovviltnemndas vedtak 

 

Eventuelt 

Revidering av forvaltningsplanene i region 4 og 5 – felles del om ulv 

- Rovviltnemnda i region 4 har sendt ut høringsutkast av sin forvaltningsplan, med høringsfrist 

15. november. Rovviltnemnda i region 5 har ikke sendt ut sin plan på høring, men dette vil 

skje i løpet av november/desember. Nemndene ligger dermed litt ulikt i sine prosesser. 

Nemndene drøftet med bakgrunn i dette rundt videre arbeid med fellesdelen om ulv. Det er 

enighet i nemndene om at det er et mål at delen som omhandler ulv skal være likelydende i 

begge forvaltningsplanene, og at nemndene har en videre dialog rundt eventuelle justeringer 

i teksten. 

Orientering om møte med statssekretær Aleksander Øren Heen, Klima og miljødepartementet 

- Det har vært et møte mellom alle nemndsledere og statssekretær Aleksander Øren Heen. 

Nemndslederne orienterte kort om hovedpunkter fra møtet. 
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