
Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 5 

19. desember 2022 

Tid og sted: Kl. 18.00-19:00, via Teams 

Til stede: 

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

Fra sekretariatet: 

Therese Ruud, Silje Bøe 

Møteleder: Stein Tronsmoen  

Referent: Silje Bøe  

 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Orientering fra sekretariatet: Status lisensfelling 

Sekretariatet orienterte om status for lisensfelling av bjørn, jerv og ulv i region 5 per 19. desember 

2022.  

- Det ble felt 2 bjørn på skadefelling i løpet av beitesesongen, og 3 bjørn under lisensfelling i 

høst. Kvoten på totalt 5 bjørn for skadefelling og lisensfelling ble dermed fylt.  

- Det er felt 3 ulv på lisensfelling utenfor ulvesonen (alle i region 5). Det gjenstår 11 dyr på 

kvoten i region 4 og 5. 

- Det er felt 15 jerv, hvorav 5 hunndyr. Det gjenstår 20 dyr på kvoten, hvorav 17 hunndyr. 

 

Orientering: konsultasjon med sametinget den 6. desember 

Leder orienterte om konsultasjon med Sametinget den 6. desember. Nemnda hadde fått tilsendt 

protokoll fra møtet samt posisjonsnotat fra Sametinget i forkant av møtet. 

 
Sak 11/22 Vedtak om forvaltningsplan for rovvilt og samfunn i region 5 
Hedmark 
 

Bakgrunn for saken 

Forvaltningsplan for rovvilt og samfunn i region 5 Hedmark har blitt revidert etter en omfattende 

prosess, med høring, dialogmøter og konsultasjoner med Sametinget. Planen er nå ferdigstilt. 

Rovviltnemndas behandling 



Nemnda formulerte følgende protokolltilførsel, etter innspill fra Jon Anders Mortensson: 
Miljødirektoratet bemerker i sin høringsuttalelse til forvaltningsplanen at "Ulvesonen 
overlapper fullstendig med den blå sonen i forvaltningsplanen til region 5, som tilsier at alle 
de 4 store rovdyrene gis anledning til å få avkom i dette området." 
  
Vurderingen til Miljødirektoratet er ikke i samsvar med Stortingets vedtatte ulvesone. Det vil 
heller ikke være i samsvar med Stortingets rovviltforlik om å sikre sør-samisk reindrift hvis ulv 
kan få avkom utenfor ulvesona tett opp til sør-samiske tamrein-områder. 

 
Ulvesona er bestemt av Stortinget og skal forvaltes deretter. 

 

Rovviltnemnda vedtok enstemmig forvaltningsplan for rovvilt og samfunn i region 5 Hedmark, samt 
protokolltilførsel til sak 11/22. 
 

Rovviltnemndas vedtak i sak 11/22 

 

Protokolltilførsel til sak 11/22 

Miljødirektoratet bemerker i sin høringsuttalelse til forvaltningsplanen at "Ulvesonen overlapper 
fullstendig med den blå sonen i forvaltningsplanen til region 5, som tilsier at alle de 4 store rovdyrene 
gis anledning til å få avkom i dette området." 

  
Vurderingen til Miljødirektoratet er ikke i samsvar med Stortingets vedtatte ulvesone. Det vil heller 
ikke være i samsvar med Stortingets rovviltforlik om å sikre sør-samisk reindrift hvis ulv kan få avkom 
utenfor ulvesona tett opp til sør-samiske tamrein-områder. 
 
Ulvesona er bestemt av Stortinget og skal forvaltes deretter. 

 

Eventuelt 

- Møtegodtgjøring: 1 time møte + eventuelt forberedelsestid for de som har hatt det. 

 

 

 

Rovviltnemnda i region 5 vedtar forvaltningsplan for rovvilt og samfunn i region 5 – Hedmark. 

Den nye forvaltningsplanen publiseres på nemndas hjemmeside. Faglig uttale fra 

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet, protokoller fra konsultasjoner med Sametinget 

samt rovviltnemndas vedtak av planen av 19.12.2022 skal ligge som vedlegg til planen. 

 


