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Oppnevning av nytt medlem og to nye varamedlemmer til rovviltnemnda 
i forvaltningsregion 3 

Klima- og miljødepartementet har etter forslag fra Innlandet fylkeskommune oppnevnt 
Hanne Velure, som nytt fast medlem, Vegard Riseng som varamedlem for Hanne 
Velure og Bergljot Oldre som nytt varamedlem for Aud Hove til rovviltnemnda i 
forvaltningsregion 3 (Oppland). Departementet ber fylkeskommunen om å gjøre 
oppnevningen og innholdet i dette brevet kjent for de aktuelle representantene i 
fylkeskommunen. 
 
Innlandet fylkeskommune har ved e-poster av 4. og 5 november 2021 og brev av               
13. desember 2021 foreslått Hanne Velure som nytt fast medlem, Bergljot Oldre som nytt 
varamedlem for medlem Aud Hove og Vegard Riseng som varamedlem for Hanne Velure. 
Bakgrunnen for disse endringene er at Kari-Anne Jønnes er innvilget fritak for sine 
fylkeskommunale verv i valgperioden og Kjersti Bjørnstad er innvilget midlertidig permisjon 
fra sine fylkeskommunale verv.  
 
Rovviltnemnda er et statlig viltorgan som skal utøve Stortingets og regjeringens føringer i 
rovviltpolitikken, og er underlagt Klima- og miljødepartementets instruksjons- og 
organisasjonsmyndighet. Nemndenes mandat, oppgaver, ansvar, sammensetning og virketid 
følger av forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005 nr. 242 (rovviltforskriften). 
Rovviltnemndene skal ha hovedansvaret for å iverksette tiltak i tråd med vedtatt nasjonal 
rovviltpolitikk innenfor sin region. Rovviltnemnda skal arbeide innenfor rammene av 
Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforlikene av 2004 og 2011, Stortingets 
flertallsvedtak om ulv av 2016, og den todelte målsettingen om å sikre både levedyktige 
bestander av rovvilt og beitenæring i Norge. 
 
Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for fylkestinget og Sametinget. 
På bakgrunn av forslaget fra Innlandet fylkeskommune, har Klima- og miljødepartementet 
oppnevnt Hanne Velure som nytt fast medlem, Vegard Riseng som nytt varamedlem for 
Hanne Velure og Bergljot Oldre som nytt varamedlem for Aud Hove til rovviltnemnda i 
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forvaltningsregion 3, og ber fylkeskommunen om å gjøre oppnevningen og innholdet i dette 
brevet kjent for de aktuelle representantene i fylket. 
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