Rovviltnemnda i region 3/Oppland – Møtereferat 5. mai 2022

Møte innkalt av:
Møtedato og møtetid:
Møtested:
Møteleder:
Møtereferent:
Deltakere fra
rovviltnemnda

Deltakere fra
Statsforvalteren
Tilhørere:

Sekretariatet v/Statsforvalteren
5. mai - kl. 0900 -11.15
Otta vidaregåande skule
Aud Hove
Sidsel Røhnebæk
Aud Hove og Hanne Velure. Anne Elisabeth Thoresen og Hans Kristian
Enge hadde meldt forfall, og varamedlemmene Erik Winter og Olav
Røssum deltok. Johannes Gran Wahl meldet forfall kort tid før møte,
og varamedlem ble derfor ikke innkalt.
Therese Ruud, Benedicte Broderstad, Ståle Sørensen og Sidsel
Røhnebæk
Jonny Mathisen/OSG, Hallvard Helland/Oppland bonde- og
småbrukarlag, Brit Helene Villand Lindheim/Mattilsynet og Esben
Bøe/SNO

Åpen post kl. 09.00 -09.10
Innlegg ved Jonny Mathisen /Oppland Sau og Geit,
Saksliste:
9/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent
10/22 Godkjenning av referat fra møte 17. mars 2022
Referatet er godkjent.
11/22 Orienteringer
Sekretariatet orienterte om status lisensfelling ulv.
Lisensfelling av ulv er i perioden 1. desember til 31. mai og region 3 hadde en kvote på 7 ulv. En ulv ble
felt på skadefelling i Ringebu 3. mai og denne er trukket fra Miljødirektoratets kvote på 7 dyr som ble gitt
til samtlige statsforvaltere 21. april 2022. Denne ulven trekkes også fra lisensfellingskvoten i region 3, så
totalt står det igjen 6 dyr på region 3 sin lisensfellingskvote. Det ble også felt en ulv på skadefelling i
region 5, i Løten, 3. mai.
Esben Bø/SNO orienterte om bestandsovervåking av fredet rovvilt våren 2022.
Ulv
Det har vært få meldinger om ulv i Oppland per dags dato, bortsett fra fleire meldinger om ulven som
ble felt i Ringebu 3. mai
Bjørn
Det er per nå mottatt 7 meldinger om bjørn, og det er dokumentert bjørn i Ringebu/Muen, Sør-Fron og
Øyer/Ringsaker i månedskiftet april/mai. SNO antar at det innenfor region 3 kan være to bjørner og
antar at disse har hatt hi i eller nær grense til Oppland.

Jerv
Det er per dato ikke dokumentert ynglinger av jerv i Oppland. Det har, som tidligere, blitt lagt ned stort
arbeid i å spore jerv, men det har vært svært vanskelige forhold som enten lite snø/ikke nysnø eller
bratt, mye snø og rasfarlig. Helikopter er også benyttet, samt drone, som et godt hjelpemiddel. Fleire
kjente lokaliteter vil bli fulgt opp med barmarksundersøkelser. Breheimen er det området det har vært
mest sporaktivitet så langt.
I løpet av siste år, fra 1. april 2021, er 18 jerv tatt ut i Oppland. Av dette 5 yngletisper, muligens 6, hvor
flere har hatt unger de siste år. I tillegg er fleire dominante hanner tatt ut. På Møresida er det flere
plasser under oppsyn, og det er tatt ut et hi i Jostedalen.
I region 5/Hedmark er det per dato 5. mai registrert 9 ynglinger.
Korrespondanse 17. mars -5. mai 2022
Dato

Fra

Til

Tema

1

5.04.22

KLD

Alle rovviltnemnder

2

11.04.22

3

21.04.22

Rovviltnemnda i
region 3
Miljø-direktoratet

Kommuner i
Gudbrandsdalen
Adresseliste

4

28.04.22

SNO/Esben Bø

Adresseliste

Invitasjon til møte med klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren
på Gardermoen 24. mai 2022
Invitasjon til møte med rovviltnemnda i
region 3/Oppland
Kvote for betinget skadefelling av ulv –
våren 2022 -hele landet
Bestandsregistrering jerv 2022

Til
orientering

Utført/
besvart

Til oppfølging
x

x
x
x

FKT/Økonomi
Innkomne FKT-søknader blir fortløpende behandlet.
Møte 19. april 2022 med nemndsledere fra region 3, 5 og 6 på Hjerkinn villreinsenter.
Aud Hove orienterte. Tema var jerv og jerveforvaltning, og i tillegg til nemndsledere og sekretaritat fra
Statsforvalteren i Trøndelag, Møre og Romsdal og Innlandet var det presentasjoner fra Miljødirektoratet
v/Kjell Vidar Seljevold, NINA v/Jenny Mattisson og Høgskolen i Innlandet/Evenstad v/Petter Wabakken.
Møte 24. mai 2022 med alle rovviltnemnder, KLD og LMD.
Det er, så langt, bare Aud Hove som kan delta. Spørsmål rundt innkalling av varamedlemmer og
avklaring med resten av nemnda kommer.
Planlagt tur med rovviltnemnda 24. og 25. august. Nemnda vil invitere rovviltnemnda i region 5 og 6
med utgangspunkt i felles jerv- og beiteområder i Dovre/Lesja, Folldal/Tynset og Oppdal. Sekretariatet
må legge fram skisse til program på neste nemndsmøte.
Statsforvalterens beredskap sommeren 2022
Benedikte Broderstad orienterte, og beredskapen vil være som de siste år, med felles vakttelefon med
åpningstid frå 15. mai til 15.september frå kl. 08-21 alle dager.
Vedtak: Orienteringene er tatt til etterretning
12/22 Status bestandsregistrering av jerv og ekstraordinære uttak av jerv
Viser til orientering fra Esben Bøe under sak 11/22. Da det ikke er dokumenterte ynglinger i Oppland per
dato, 5. mai, er hiutak uaktuelt.

13/22 Kvote for betinget skadefelling av jerv 1. juni 2022 -15. februar 2023.
Benedikte Broderstad orienterte fra utsendt saksframlegg. Sekretariatets forslag til vedtak:
Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 3 fatter vedtak om en kvote for betinget skadefelling av jerv
i region 3/Oppland på inntil 5 dyr
I. Om nemndas myndighet
Rovviltnemnda viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i Region 3/ Oppland.
Siste offisielle statusrapport fra bestandsovervåking av jerv viser at gjennomsnittet for de tre siste årene
er på 7,7 ynglinger.
Rovviltnemnda anser med det at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling
av jerv, jf. §§ 4, 7, og 8 i rovviltforskriften.
II. Kvote for betinget skadefelling
Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr, tamrein
eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for betinget skadefelling settes på
et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte skadefellingssituasjoner. Ut fra den
foreliggende dokumentasjon om bestandssituasjonen for jerv, basert på siste rapporter om
yngleregistreringer av jerv, og basert på erfaringer rundt skadesituasjoner med jerv tidligere år, finner
rovviltnemnda at det bør fastsettes en kvote for betinget skadefelling på 5 jerver for å forebygge
betydelige skader på husdyr og tamrein.
Et uttak gjennom betinget skadefelling på inntil 5 jerver vurderes ikke å være til skade for bestandens
overlevelse.
Det fastsettes en kvote på 5 jerver for betinget skadefelling i perioden 1. juni 2022 – 15. februar 2023.
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om jervens
bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig kunnskap
om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-var-prinsippet, jf. § 9 tillegges mindre vekt. Nemnda
anser at en kvote på 5 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet belastning, jf. § 10. Hensynet til
differensiert forvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til skadefelling, jf. § 12. Nemnda anser at § 11
ikke er relevant i denne sammenheng.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18 i lov
om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i
medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
Vedtak:
Rovviltnemnda i region 3/Oppland vedtok enstemmig en kvote på 5 jerv for betinget skadefelling jerv i
perioden 1. juni 2021 – 15. februar 2023.
I. Om nemndas myndighet
Rovviltnemnda viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i Region 3/ Oppland.
Siste offisielle statusrapport fra bestandsovervåking av jerv viser at gjennomsnittet for de tre siste
årene er på 7,7 ynglinger.
Rovviltnemnda anser med det at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget
skadefelling av jerv, jf. §§ 4, 7, og 8 i rovviltforskriften.

II. Kvote for betinget skadefelling
Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr,
tamrein eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for betinget
skadefelling settes på et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte
skadefellingssituasjoner. Ut fra den foreliggende dokumentasjon om bestandssituasjonen for jerv,
basert på siste rapporter om yngleregistreringer av jerv, og basert på erfaringer rundt
skadesituasjoner med jerv tidligere år, finner rovviltnemnda at det bør fastsettes en kvote for betinget
skadefelling på 5 jerver for å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein.
Et uttak gjennom betinget skadefelling på inntil 5 jerver vurderes ikke å være til skade for bestandens
overlevelse.
Det fastsettes en kvote på 5 jerver for betinget skadefelling i perioden 1. juni 2022 – 15. februar 2023.
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om
jervens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-var-prinsippet, jf. § 9 tillegges mindre
vekt. Nemnda anser at en kvote på 5 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet belastning, jf. §
10. Hensynet til differensiert forvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til skadefelling, jf. § 12.
Nemnda anser at § 11 ikke er relevant i denne sammenheng.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18 i lov
om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i
medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
14/22 Kvote for betinget skadefelling av gaupe 1. juni 2022 -15. februar 2023.
Benedicte Broderstad orienterte fra utsendt saksframlegg. Sekretariatets forslag til vedtak:
Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 3 fatter vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe
i region 3/Oppland på 2 dyr
1.Om nemndas myndighet
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om 5 årlige ynglinger av gaupe i region 3/ Oppland.
Nemnda anser at bestanden av gaupe ligger over det regionale bestandsmålet, og at nemnda har
myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling av gaupe i 2022, jf. rovviltforskriften §§ 8, jf. også §§
4 og 7.
2. Om størrelse på kvote
For å forebygge skader på husdyr og tamrein forårsaket av gaupe anser rovviltnemnda at det er behov for
en kvote for betinget skadefelling i region 3. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige vitenskapelige
kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -utvikling i region 3.
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om gaupas
bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig kunnskap
om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-varprinsippet, jf. § 9 tillegges mindre vekt. Nemnda
anser at en kvote på 2 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet belastning, jf. § 10. Hensynet til
differensiertforvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til skadefelling, jf. § 12. Nemnda anser at §
11ikke er relevant i denne sammenheng
Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle fellingstillatelser, jf.
også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt

av 18. mars 2005, jf. §18 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket er et
enkeltvedtak og kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at
vedtaket er gjort kjent.

Vedtak:
Rovviltnemnda i region 3/Oppland vedtok enstemmig en kvote på 2 gauper for betinget skadefelling
av gaupe i perioden 1. juni 2021 – 15. februar 2023.
1.Om nemndas myndighet
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om 5 årlige ynglinger av gaupe i region 3/
Oppland. Nemnda anser at bestanden av gaupe ligger over det regionale bestandsmålet, og at
nemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling av gaupe i 2022, jf.
rovviltforskriften §§ 8, jf. også §§ 4 og 7.
2. Om størrelse på kvote
For å forebygge skader på husdyr og tamrein forårsaket av gaupe anser rovviltnemnda at det er behov
for en kvote for betinget skadefelling i region 3. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige
vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -utvikling i region 3.
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om
gaupas bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-varprinsippet, jf. § 9 tillegges mindre
vekt. Nemnda anser at en kvote på 2 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet belastning, jf. §
10. Hensynet til differensiertforvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til skadefelling, jf. § 12.
Nemnda anser at § 11ikke er relevant i denne sammenheng
Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i forskrift
om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. §18 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni
2009.
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kapittel VI, senest
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
15/22 Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3/Oppland 2022
Therese Ruud orienterte fra utsendt saksframlegg. Sekretariatets forslag til vedtak:
Sekretariatet anbefaler at rovviltnemnda i region 3 fatter vedtak om kvote om en samlet kvote for
skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3/Oppland på inntil 4 dyr
1. Om nemndas myndighet
Nemnda viser til at regionen ikke har bestandsmål for brunbjørn og at nemnda derfor har myndighet til å
fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 2022, jf. rovviltforskriften
§§ 8 og 10, jf. også §§ 4 og 7
2. Om størrelse på kvote
For å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein forårsaket av brunbjørn, anser rovviltnemnda at
det er behov for en kvote for betinget skadefelling i region 3/ Oppland. Nemnda har fått forelagt den
siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om brunbjørnbestandens status og utvikling.

Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte kvoten for skadefelling og
lisensfelling på fire dyr ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller for stor samlet belastning.
Forvaltningsplanen for rovvilt i Oppland vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle fellingstillatelser,
jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. Gjennom denne differensierte forvaltningen er hensynet til
lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-var-prinsippet, jf. § 9, tillegges mindre
vekt. Rovviltnemnda anser ikke at § 11 er relevant i denne sammenheng.
Det fastsettes en kvote på fire brunbjørner for betinget skadefelling.
Rovviltnemnda åpner for lisensfelling av brunbjørn på eventuell gjenværende skadefellingskvote til
høsten. Nemnda anser at det maksimalt kan felles fire brunbjørner totalt ved skadefelling og lisensfelling
i region 3/ Oppland.
3. Om lisensfellingsområde
Rovviltnemnda viser til forvaltningsplan for rovvilt i Oppland, og anbefaler at lisensfellingsområdet for
bjørn settes i hele regionen. Rovviltnemnda anser at en lisensfelling av brunbjørn innenfor dette området
kan skje med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b.
4. Om lisensfellingsperiode
Lisensfellingsperioden fastsettes til perioden fra 21. august til 15. oktober 2022.
5. Vilkår for deltakere i lisensfellingen
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under fellingsforsøk.
Statsforvalteren oppretter en bjørnetelefon som gir jegeren opplysning om antall felte dyr og hvor mange
dyr som gjenstår på kvoten. Jeger plikter også å registrere seg som bruker av Statsforvalterens løsning
for SMS-varsling om status for lisensfellinga.
6. Om felling av binne med unge(r)
Rovviltnemnda setter vilkår om at binne med unge(r), samt hennes unge(r) er unntatt fra skadefelling og
lisensfelling.
Vedtaket er fattet med hjemmel i §§ 8 og 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18
i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan
påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
Vedtak:
Rovviltnemnda i region 3/Oppland vedtok enstemmig sekretariatets tilrådning om en samlet kvote for
skadefelling og lisensfelling i region 3/Oppland på inntil 4 dyr.
1. Om nemndas myndighet
Nemnda viser til at regionen ikke har bestandsmål for brunbjørn og at nemnda derfor har myndighet
til å fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 2022, jf.
rovviltforskriften §§ 8 og 10, jf. også §§ 4 og 7
2. Om størrelse på kvote
For å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein forårsaket av brunbjørn, anser rovviltnemnda
at det er behov for en kvote for betinget skadefelling i region 3/ Oppland. Nemnda har fått forelagt
den siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om brunbjørnbestandens status og utvikling.

Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte kvoten for skadefelling og
lisensfelling på fire dyr ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller for stor samlet belastning.
Forvaltningsplanen for rovvilt i Oppland vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. Gjennom denne differensierte forvaltningen er
hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda anser at det foreligger
tilstrekkelig kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-var-prinsippet, jf. § 9,
tillegges mindre vekt. Rovviltnemnda anser ikke at § 11 er relevant i denne sammenheng.
Det fastsettes en kvote på fire brunbjørner for betinget skadefelling.
Rovviltnemnda åpner for lisensfelling av brunbjørn på eventuell gjenværende skadefellingskvote til
høsten. Nemnda anser at det maksimalt kan felles fire brunbjørner totalt ved skadefelling og
lisensfelling i region 3/ Oppland.
3. Om lisensfellingsområde
Rovviltnemnda viser til forvaltningsplan for rovvilt i Oppland, og anbefaler at lisensfellingsområdet for
bjørn settes i hele regionen. Rovviltnemnda anser at en lisensfelling av brunbjørn innenfor dette
området kan skje med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b.
4. Om lisensfellingsperiode
Lisensfellingsperioden fastsettes til perioden fra 21. august til 15. oktober 2022.
5. Vilkår for deltakere i lisensfellingen
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under
fellingsforsøk. Statsforvalteren oppretter en bjørnetelefon som gir jegeren opplysning om antall felte
dyr og hvor mange dyr som gjenstår på kvoten. Jeger plikter også å registrere seg som bruker av
Statsforvalterens løsning for SMS-varsling om status for lisensfellinga.
6. Om felling av binne med unge(r)
Rovviltnemnda setter vilkår om at binne med unge(r), samt hennes unge(r) er unntatt fra skadefelling
og lisensfelling.
Vedtaket er fattet med hjemmel i §§ 8 og 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. §
18 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan
påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort
kjent.

16/22 Kvote for betinget skadefelling av ulv 1. juni 2022 -15. februar 2023
Therese Ruud orienterte fra utsendt saksframlegg. Sekretariatets forslag til vedtak:
Sekretariatet for region 3/Oppland anbefaler at det fattes vedtak om kvote for betinget skadefelling av
ulv med en kvote på inntil 6 dyr.
1. Om nemndas myndighet
Nemnda viser til at regionen ikke har bestandsmål for ulv og at nemnda derfor har myndighet til å fatte
vedtak om kvote for betinget skadefelling ulv i 2022, jf. rovviltforskriften §§ 8 og 10, jf. også §§ 4 og 7
2. Kvote for betinget skadefelling
Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr, tamrein

eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for betinget skadefelling settes på
et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte skadefellingssituasjoner. Ut fra
dokumentasjon om bestandssituasjonen for ulv, basert på oppdatert kunnskap per 15. mars 2022, og
basert på erfaringer rundt skadesituasjoner med ulv tidligere år, finner rovviltnemnda at det bør
fastsettes en kvote for betinget skadefelling på 6 ulver for å forebygge betydelige skader på husdyr og
tamrein i perioden 1. juni 2022 – 15. februar 2023.
Et uttak gjennom betinget skadefelling på inntil 6 ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens
overlevelse.
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om ulvens
bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig kunnskap
om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-varprinsippet, jf. § 9 tillegges mindre vekt. Nemnda
anser at en kvote på 6 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet belastning, jf. § 10. Hensynet til
differensiertforvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til skadefelling, jf. § 12. Nemnda anser at §
11ikke er relevant i denne sammenheng.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. §18 i lov om
forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009.
Rovviltnemnda vedtok enstemmig å få følgende setning inn i vedtaket: Ulvebestanden har over flere år
ligget godt over øvre bestandsmål.
Vedtak:
Rovviltnemnda i region 3/Oppland vedtok enstemmig en kvote for betinget skadefelling på inntil 6 ulv
1. Om nemndas myndighet
Nemnda viser til at regionen ikke har bestandsmål for ulv og at nemnda derfor har myndighet til å
fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling ulv i 2022, jf. rovviltforskriften §§ 8 og 10, jf. også §§ 4
og 7
2. Kvote for betinget skadefelling
Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr,
tamrein eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for betinget
skadefelling settes på et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte skadefellingssituasjoner. Ulvebestanden har over flere år ligget godt over øvre bestandsmål. Ut fra dokumentasjon
om bestandssituasjonen for ulv, basert på oppdatert kunnskap per 15. mars 2022, og basert på
erfaringer rundt bestandsutvikling og skadesituasjoner med ulv tidligere år, finner rovviltnemnda at
det bør fastsettes en kvote for betinget skadefelling på 6 ulver for å forebygge betydelige skader på
husdyr og tamrein i perioden 1. juni 2022 – 15. februar 2023.
Et uttak gjennom betinget skadefelling på inntil 6 ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens
overlevelse.
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om
ulvens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-varprinsippet, jf. § 9 tillegges mindre
vekt. Nemnda anser at en kvote på 6 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet belastning, jf. §
10. Hensynet til differensiert forvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til skadefelling, jf. § 12.
Nemnda anser at § 11ikke er relevant i denne sammenheng.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. §18 i lov
om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009.
17/22 Orientering frå NIBIOs rapport «Arealrekneskap i utmark – utmarksbeite- ressursgrunnlag og
beitebruk»
Sidsel Røhnebæk orienterte fra NIBIOs rapport fra 2021
1.Norge
• Beiteressursene i Norge og Oppland er avhengig av beitekvalitet, beitekapasitet og beitetrykk
• Norge = 320 000 km2 – av dette er 86 % (262 000 km2) tilgjengelig utmarksareal
• Av tilgjengelig utmarksareal er 41 % mindre godt beite, 48 % godt beite og 11 % svært godt beite
• Godt og svært godt beite = nyttbart beite/husdyr og hjortedyr vokser
2.Oppland
• Oppland = 25 000 km2 = 8 % av Norge. 80 % (20 000 km2) er tilgjengelig utmarksareal
• Av tilgjengelig utmarksareal er 43 % mindre godt beite, 43 % godt beite og 14 % svært godt beite
3.Beitekvalitet avhenger av berggrunn/geologi, løsmasser, topografi og klima
• Norge = svært variert
• Beste beitekvalitet i Troms
• Store arealer med dårlig beitekvalitet i Finnmark, Hedmark og Agder
4.Beitekapasitet er antall dyr tilpasset beitekvalitet
• For mange dyr gir overbeiting, liten/ingen gjenvekst av gras og liten/ingen tilvekst på dyr
• For få dyr gir «gammelt» gras og gjengroing
NIBIO omregner sau, storfe, geit og hest til saueenheter. På landssnitt er 75 saueenheter /km2 nyttbart
beite passe
Teoretisk: Norge har beitekapasitet til 9,5 mill saueenheter. Dette vil tilsvare et foropptak av 950 mill
forenheter a kr 4/f.e , tilsvarer en verdi på kr. 3,8 milliarder
2019: 4,25 mill saueenhet på utmarksbeite i Norge, dvs 45 % av beiteressursene benyttes
Oppland: Beitekapasitet er om lag 750 000 saueenheter
Beitetrykk i Oppland er om lag 425 000 saueenheter, dvs 67 % av beiteressursene utnyttes
5. Beitekapasitet og beitetrykk i Oppland
• Oppland -Innlandsfylke med kald vinter og varm sommar
• Stor topografisk variasjon – fra innsjøer (Mjøsa/Randsfjorden) i lavland, skog, to store dalfører
(Gudbrandsdal/Valdres)til høgfjell (Jotunheimen/Dovrefjell m.m.)
• Nedbør – variasjon fra 300 mm/år til 1000 mm/år
• Skoggrense – 53 % av arealet i Oppland under (mye skog), 47 % over (låg-, mellom- og høgalpin)
• Oppland – mange gode beiteområder – og der er det også mange hytter (50 000)
• Oppland = fylket med flest dyr på utmarksbeite: 45 000 storfe, 246 000 sau, 6 700 geite, 660 hest
• 29 % av alle driftsenheter i Oppland har sau og 27 % har storfe
• 95 % av all sau i Oppland er organisert i OBB, og 55 % av storfeet
• Viktig: 64 % av utmarksarealet i Oppland er med i organisert beitebruk
• Beitetrykk i Oppland inkludert hjortedyr (8 %) er 67 %.
• Beitetrykk i Hedmark inkludert hjortedyr (12 %) er 33 %

18/22 Eventuelt
Neste nemnsmøte må flyttes fra 9. juni. Etter epostavklaring blir det til 27. juni

Neste møte i rovviltnemnda blir mandag 27. juni 2022 på Rosenlund kl. 10.00

3 timer forberedelsestid og 6 timer møtetid.
Dialogmøte 5. mai kl. 12.00 -14.30 – Otta vidaregåande skule.
Til stede: Inviterte ordførere og representanter for landbrukskontorene i alle de 12
Gudsbrandsdalskommunene, samt rovviltnemnda og sekretariat, alt 25 personer.
Hensikten med møte var erfaringsutveksling; om forvaltning av jerv, om samarbeid og organisering av
kommunale og interkommunale skadefellingslag, og om lisensfelling av jerv.

Se eget referat fra dialogmøtet

