
 

 

   
 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland – Møtereferat 21. oktober 

2021     
 

 

    

Møte innkalt av: Sekretariatet v/Statsforvalteren 

Møtedato og møtetid: 21. oktober 2021 - kl. 14.00 – 15.20. 

Møtested: Lygnaseter hotell, Jaren 

Møteleder: Aud Hove 

Møtereferent: Sidsel Røhnebæk 

Deltakere fra 
rovviltnemnda 

Aud Hove og Johannes Wahl Gran. Anne Elisabeth Thoresen og Kari 
Anne Jønnes hadde meldt forfall. Varamedlemmene Erik Winter og 
Hanne Alstrup Velure møtte. 

Deltakere fra 
Statsforvalteren 

Therese Ruud, Benedicte Broderstad og Sidsel Røhnebæk 

Tilhørere: Kristian Hegge/Innlandet bondelag, Pål Kjorstad/OSG, Astrid Olstad og 
Bjørn Rustestuen/Oppland bonde- og småbrukerlag, Brit Helene 
Villand Lindheim/Mattilsynet, Ole Knut Steinset/SNO, Tormod 
Pedersen/NJFF_Oppland og Jens Wollebæk/Landbruksdirektoratet. 

 
 
Åpen post kl. 14.00 -14.10 
Innlegg ved Kristina Hegge/Innlandet Bondelag, Pål Kjorstad/Oppland Sau og Geit og Tormod 
Pedersen/NJFF-Oppland 
 
Saksliste: 
32/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
33/21 Godkjenning av referat fra møte 20. august 2021 
Referatet er godkjent.  
 
34/21 Orienteringer  
Benedicte Broderstad orienterte kort om status for beitesesongen 2021 
 
Oversikt over dokumenterte skader per 20.okt 2021 og 20.okt 2020 – tall fra rovbase 

 Antall dok. skader 
per 20.okt. 21 

Antall dok. skader 
per 20.okt. 20   

Kommentar 

Gaupe 19 18  

Jerv 100 52 Økt med 60 skader fra 17. aug 2021 

Bjørn 6 0 Ingen bjørnskader i 2020 

Ulv 0 22 Ingen ulveskader i 2021 

Kongeørn 6 15  

Sum 131 107  

 
Totalt er det ifølge tall fra rovbase undersøkt 227 dyr. Oppsummering viser at det har vært en stor 
økning av dokumenterte skader grunnet jerv fra siste orientering 20. august.  
 



 

 

Det er siden forrige møte 20. august ikke felt fredet rovvilt på skadefelling. Lisensjakt for bjørn var i 
perioden 21.august 2021 til 15. oktober 2021 og ingen bjørn er felt i region 3. Lisensjakt for jerv er i 
perioden 10. september 2021 til 15.februar 2022, og ingen jerv er per dato felt. Lisensfellingskvoten er 
på 15 jerv. 
 
Sidsel Røhnebæk orienterte kort fra korrespondanse fra 20. august til 21. oktober. 

 Dato Fra Til Tema Til 

orien-

tering 

Utført/ 

besvart 

Til opp-

følging 

1 27.08.21 Rovviltnemnda i 

region 3 

Miljødirektoratet 

KLD 

«Vurdering av FKT-ordningen» – Innspill og 

refleksjoner frå rovviltnemnda i region 

3/Oppland 

  x 

2 20.09.21 KLD Regionrådet for 

Nord-Gudbrandsdal 

Svar på ståande fellingsløyve på jerv i 

reinsjakta 

X   

3 23.09.21 Miljø-direktoratet NOAH- for dyrs 

rettigheter 

Avgjørelse på vedtak om tillatelse til 

skadefelling av jerv i deler av Sør-Fron, 

Nord-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal og Sel 

kommuner 18. august 2021  

 

x 

  

4 23.09.21 Rovviltnemnda i 

region 3 

Adresseliste  Invitasjon til erfaringsutvekslingsmøte om 

gaupeforvaltning i rovviltregionene 2,3 og 

4 

  x 

*        

*Høringsbrev til revidert forvaltningsplan for region 2 og høringsbrev til revidert forvaltningsplan for 
region 4 med høringsfrist henholdsvis 1. november og 15. november er ikke med på oversikten.  
 
Vedtak: Orienteringene er tatt til etterretning.  
 
35/21 Klage på vedtak lisensfelling ulv i region 3/Oppland 2021/2022 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda legger til grunn at nemnda har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende kunnskap 
for å fatte et gyldig vedtak, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 10, jf. også forvaltningsloven § 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. 
 
Klagene tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemnda opprettholder sitt vedtak av 20.08.2021 i sak 29/21, 
og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33, 
fjerde ledd 
 
Vedtaket ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: Rovviltnemnda legger til grunn at nemnda har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 
kunnskap for å fatte et gyldig vedtak, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 10, jf. også forvaltningsloven § 
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 
 
Klagene tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemnda opprettholder sitt vedtak av 20.08.2021 i sak 
29/21, og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven 
§ 33, fjerde ledd. 
 
36/21 Kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2022. 
Benedicte Broderstad orienterte fra utsendt saksframlegg. 
 



 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 3 fatter følgende vedtak om kvote og områder for 
kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2022: 
Totalkvote: 8 dyr/hunndyrkvote 3 dyr over 1 år – hvorav familiegrupper unntas jakt i alle områder. 
 
Kvoten fordeler seg slik: 
Område 1: Del av regionen hvor forvaltningsplanen ikke legger opp til ynglinger av gaupe: kommunene 
Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer; 4 dyr. 
Område 2: Del av regionen der forvaltningsplanen legger opp til 5 årlige ynglinger/familiegrupper av 
gaupe: kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal. Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, 
Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Gran; 2 dyr 
 
2 dyr for senere fordeling. Et viktig kriterium for tildeling av tilleggsdyr vil være omfanget av påviste 
gaupeskader på sau siste beitesesong, og det samlede uttaket undervegs i kvotejakta 
 
Aud Hove foreslo å øke hundyrkvota fra 3 til 4. Erik Winter foreslo å øke kvoten fra 8 dyr til 10 dyr. 
Økningen på 2 dyr skal tilhøre tilleggskvoten, samt at økningen med et hundyr også skal være et 
tilleggsdyr. 
 
Rovviltnemnda vedtok enstemmig å øke kvoten med følgende begrunnelse i sitt vedtak. 
 
Vedtak: Rovviltnemnda i region 3 vedtar at kvote og område for kvotejakt på gaupe i region 
3/Oppland 2022 blir som følger:  
Totalkvote: 10 dyr/hunndyrkvote 4 dyr over 1 år – hvorav familiegrupper unntas jakt i alle områder. 
Kvoten fordeler seg slik: 
Område 1: Del av regionen hvor forvaltningsplanen ikke legger opp til ynglinger av gaupe i 
kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og 
Lillehammer: 4 dyr 
Område 2: Del av regionen der forvaltningsplanen legger opp til 5 årlige ynglinger/familiegrupper av 
gaupe i kommunene: Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre 
Land, Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Gran: 2 dyr 
 
4 dyr/hvorav 1 er hundyr over 1 år for senere fordeling. Det betyr at det før fordeling av tilleggsdyr er 
en hunndyrkvote på 3 dyr over 1 år. Om det skytes 3 hunndyr, må jakta stoppes før fordeling av de fire 
siste dyra hvorav en er hunndyr. Et viktig kriterium for tildeling av tilleggsdyr vil være omfanget av 
påviste gaupeskader på sau siste beitesesong, og det samlede uttaket undervegs i kvotejakta. Det kan 
bli aktuelt å snevre inn jaktområdene for å oppnå dette. 
 
Dersom det er dyr igjen på kvoten den 25. mars skal områdene slåes sammen til ett fram til kvoten er 
fylt eller jaktperioden er over. 
 
Rovviltnemnda mener at kvoten kan økes til 10 dyr siden region 3 over flere år har ligget på bestands-
målet og hunndyrkvoten kan økes fordi familiegrupper er unntatt jakta og de fleste ynglingene er i 
beiteprioritert område, som er område 1. Derfor trengs det en sterkere regulering der i forhold til 
område 2, som er et gaupeprioritert område. 
 
 
37/21 Dialogmøte 2021 
Neste møte i rovviltnemnda er planlagt 10. desember, men flyttes til 16. desember. Nemnda vil ha 
ordinært nemndsmøte fra kl. 09.-11.30. Og deretter invitere til dialogmøte på Lillehammer fra kl. 12.00 -



 

 

14.30. Dialogmøtet starter med lunsj kl.11.30. Sekretariatet arbeider videre med program og 
invitasjoner. 
 
38/21 Eventuelt 
Aud Hove orienterte fra sitt møte med beitenæringa, landbruksforvaltningen og ordfører i Skjåk i 
oktober. Det er stor bekymring i og for beitenæringa i kommunen da det er store tap til jerv i mange 
besetninger. Mange tiltak er gjennomført. Det er tilsvarende bekymringer også fra Lom, Lesja og Midt-
Gudbrandsdalen.  
 
Aud Hove vil be om et møte med KLD og LMD snarest hvor leder og nestleder i rovviltnemnda deltar. 
Som bakgrunn vil Aud Hove vise til brev som rovviltnemnda i region 3 i 2018 sendte KLD og LMD. 
Innholdet i dette brevet, som blant annet var en gjennomgang av rovviltforliket fra 2011, er like aktuelt i 
dag med overoppfyllelse av bestandsmålet for jerv og lavt uttak av jerv på lisensfelling.   
 
 
Neste møte i rovviltnemnda blir 16. desember 2021 
 
2 timer forberedelsestid og 2 timer møtetid. Seminar fra kl 10.00 -14.00 (4 timer) 
_____________________________________________________________________________ 
 

Erfaringsutvekslingsmøte om gaupeforvaltning i rovviltregionene 2,3 og 4 - 
Lygnaseter 21. oktober 2021 
 
Rovviltnemnda i region 3 inviterte til erfaringsutvekslingsmøte om gaupeforvaltningen i rovviltregionene 
2,3 og 4 den 21. oktober på Lygnaseter hotell fra kl. 10.00 -14.00 i forkant av ordinært 
rovviltnemndsmøte. 
 
Nær 30 personer møtte, men dessverre ingen av nemndsmedlemmene fra region 2 og 4. Disse ble 
representert av sekretariatet fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
 
Programmet var følgende: 
10.00 -10.10 Velkommen v/leder i rovviltnemnda region 3. 
10.10 -10.25 Endring av rovviltregioner- konsekvenser for gaupeforvaltningen i region 2, 3 og 4 v/KLD 
10.25-10.50 Orienteringer om forvaltningsmodell, FKT og pågående prosjekter fra rovviltnemndene i 
region 2, 3 og 4 v/leder eller sekretariat.  
10.50 -11.45 Bestandsutvikling, arealbruk og forvaltningsutfordringer for gaupebestanden i Norge – v/ 
John Odden, NINA 
11.45 -12.15 Lunsj 
12.15- 12.35 SNO orienterer om bestandsovervåking av gaupe v/SNO Oppland og SNO/Buskerud, 
Telemark og Vestfold 
12.35 -12.45 Status og aktuelle saker fra Mattilsynet v/Britt Helene Villand Lindheim 
12.45 -13.00 NJFF Oppland - Bestandsovervåkning av gaupe v/ Tore Grønlien 
13.00 -13.40 Erfaringer fra Ringerike og Valdres v/utvalgte kommuner og beitelag 
13.40- 13.50 Oppsummering og avslutning 
 
KLD v/Torbjørn Lange orienterte om geografiske endringer i region 3 da Lunner og Jevnaker grunnet 
regionreformen ble overført til region 4. Da dette var en mindre justering, ble endringen ikke lagt ut på 
høring, men vedtatt som en endring i rovviltforskriften 22. oktober 2020.    
 


