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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Region 5/Hedmark –  

20. mai 2021 

Tid og sted: Kl. 11:30 – 12.15, Teams-møte 

Til stede: 

Fra nemnda: 

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

 

Fra sekretariatet: 

Thomas Olstad, Silje Bøe, Therese Ruud, Ståle Sørensen 

 

Møteleder: Stein Tronsmoen 

Referent: Silje Bøe 

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

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 6/21  
Sekretariatets innstilling i sak 6/21 

1. Om rettslige forhold: 

Rovviltnemnda viser til at klagen har innkommet innen fristen. Det anses at klagerne har rettslig 

klageinteresse i henhold til forvaltningsloven § 28. 

 

2. Nemndas klagebehandling: 

Rovviltnemnda legger til grunn at nemnda 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. 

Rovviltnemnda 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. Rovviltnemnda opprettholder sitt vedtak av 16.4.2021 i sak 4/21, 

og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33, 

fjerde ledd. 

 

Rovviltnemndas behandling 

 

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.   
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Rovviltnemndas vedtak 

  
 

 

Eventuelt 

Skadegjørende bjørn i Elgå reinbeitedistrikt 

- Nemnda drøftet informasjon om situasjonen rundt skadegjørende bjørn i Elgå reinbeitedistrikt. 

Følgende anmodning til Miljødirektoratet ble enstemmig vedtatt av nemnda:  

 

Ut ifra det rovviltnemnda i region 5 kjenner til av informasjon rundt situasjonen med 

skadegjørende bjørn i Elgå reinbeitedistrikt, anmoder nemnda Miljødirektoratet om å effektuere 

betinget skadefelling av den GPS-merkede bjørnen som har gjort skade i reinbeitedistriktet, jf. 

Miljødirektoratets vedtak om betinget skadefelling av bjørnen i brev av 12.5.21. 

 

FKT-midler 

- Nemnda fikk en redegjørelse fra sekretariatet om behandling av FKT-søknader 

 

Notat til forvaltningsplanarbeidet i region 4 og 5 – felles strategi for forvaltning av ulv felles 

retningslinjer om forvaltning av ulv 

- Notatet ble drøftet av nemnda 

 

Møtegodtgjøring 

- Fellesmøtet 20. mai 

o 1,5 time møte og 1,5 time forberedelse 

- Særmøte 20. mai 

o 1 time møte og 1 time forberedelse 

 

1. Om rettslige forhold: 

Rovviltnemnda viser til at klagen har innkommet innen fristen. Det anses at klagerne har rettslig 

klageinteresse i henhold til forvaltningsloven § 28. 

 

2. Nemndas klagebehandling: 

Rovviltnemnda legger til grunn at nemnda 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. 

Rovviltnemnda 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. Rovviltnemnda opprettholder sitt vedtak av 16.4.2021 i sak 

4/21, og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. 

forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 

 


