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Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og region 5 
20. mai 2021 
 
 
Tid og sted:  
20. mai, 2021 kl. 0900-1100, teams 
 
Til stede: 
Fra nemnda i region 4 
Lise Hagen Rebbestad, Dagfinn Sundsbø, Benedicte Lund, Kjell Håvard Jensen, Arne Olav 
Haabeth 
 
Fra nemnda i region 5 
Stein Tronsmoen, Rune Øygarden, Mari Gjestvang, Kjerstin Lundgard, Jon Anders 
Mortensson 
 
Møteleder: Lise Hagen Rebbestad 
 
Fra sekretariatene: 
Oslo og Viken: Christian Hillmann, Jonny Storbråten, Olav Thøger Haaverstad, Otto Galleberg  
Innlandet: Thomas Olstad, Silje Bøe 
 
 
 
 
Referent: Christian Hillmann 
************************************************************************** 
 
Ingen kommentarer til innkallingen. 
 
Følgende orienteringer ble gitt: 

- Møte med Lansstyrelsen og Naturvardsverket i Sverige den 19. mai.  
- Erfaring med flytting av ulvepar, status og overvåkning.  

 

 
Fellessak 02-21 Klagebehandling av vedtak om kvote for betinget skadefelling 
ulv 
 
Innstilling fra sekretariatet: 
 
1. Om rettslige forhold: 
Rovviltnemndene viser til at klagen har innkommet innen fristen. Det anses at klagerne har rettslig 
klageinteresse i henhold til forvaltningsloven § 28. 
 
2. Nemndenes klagebehandling: 
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Rovviltnemndene legger til grunn at nemndene har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 
kunnskap for å fatte et gyldig vedtak om kvotens størrelse, jf. nml. §§ 8 og 10 jf. også fvl. § 17. 
Rovviltnemndene kan ikke se at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var 
kjent på vedtakstidspunktet. Vedtaket ansees også tilstrekkelig begrunnet.  
 
Klagen tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemndene opprettholder sitt vedtak av 16.4.2021 i 
fellessak 1/21, og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. 
forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 
 
Rovviltnemndenes behandling: 
 
Alternativt forslag til vedtak ble fremsatt: 
 
Benedicte Lund: «Klagens første to kulepunkt tas til følge» (vedr. kartlegging av genetisk status og 
vurdering av ulovlig jakt, referents kommentar).   
 
 
Votering   

Sekretariatets innstilling mot forslag fra Benedicte Lund: 8 mot 2. 
 
Sekretariatets innstilling ble vedtatt.  
 
Rovviltnemndenes vedtak: 
 
1. Om rettslige forhold: 
Rovviltnemndene viser til at klagen har innkommet innen fristen. Det anses at klagerne har rettslig 
klageinteresse i henhold til forvaltningsloven § 28. 
 
2. Nemndenes klagebehandling: 
Rovviltnemndene legger til grunn at nemndene har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 
kunnskap for å fatte et gyldig vedtak om kvotens størrelse, jf. nml. §§ 8 og 10 jf. også fvl. § 17. 
Rovviltnemndene kan ikke se at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var 
kjent på vedtakstidspunktet. Vedtaket ansees også tilstrekkelig begrunnet.  
 
Klagen tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemndene opprettholder sitt vedtak av 16.4.2021 i 
fellessak 1/21, og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. 
forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 
 

 
Drøfting: 
 
Felles føringer for ulv i revidert forvaltningsplan.  
 
Sekretariatet gikk gjennom utsendt notat og med forslag til felles føringer for ulv. 
 
Region 5. ønsket å drøfte utkastet i eget nemndsmøte først og videre felles behandling og drøfting 
ble utsatt.  
 


