
   
 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland - møtereferat 5. mai 2021      

 

    

Møte innkalt av: Sekretariatet v/Statsforvalteren 

Møtedato og møtetid: 5. mai 2021 -fra kl. 09.00 -12.00 

Møtested: Digitalt møte/Teams 

Møteleder: Aud Hove 

Møtereferent: Sidsel Røhnebæk 

Deltakere fra 
rovviltnemnda 

Aud Hove, Kari Anne Jønnes, Hans Kristian Enge og Johannes Wahl 
Gran.  
Anne Marte Kolbjørnshus hadde meldt forfall og varamedlem Erik 
Winther møtte frå kl. 09.00 -09.30. 

Deltakere fra 
Statsforvalteren 

Benedicte Broderstad, Therese Ruud, Sidsel Røhnebæk, Silje Bøe, 
Vebjørn Knarrum 

Tilhørere: Brit Helene Villand Lindheim/Mattilsynet, Jonny Mathisen/OSG, 
Kristina Hegge/Innlandet bondelag, Astrid Olstad og Bjørn 
Rustestuen/Oppland bonde- og småbrukarlag, Esben Bøe og Ole Knut 
Steinset/SNO, Tore Grønli/NJFF-Oppland og Inger Hansen/NIBIO 

 
 
Åpen post kl. 09.00 -09.15 
Innlegg ved Kristina Hegge/Innlandet Bondelag, Astrid Olstad/Oppland bonde- og småbrukarlag og Jonny 
Mathisen/Oppland Sau og Geit 
 
Saksliste: 
7/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
8/21 Godkjenning av referat fra møte 19. mars 2021 
Referatet fra 19. mars 2021 skal suppleres med følgende tilbakemelding fra Erik Winther, mottatt på 
epost 24. mars: 
Har merknader til dette referatet som jeg anser for svært mangelfullt vedrørende den saken jeg tok opp 

under Eventuelt. Følgende merknad dekker noenlunde det som ble uttalt og tatt opp: 

  

Jeg har tatt opp denne saken to ganger tidligere uten at den er protokollert eller seinere ført opp på 

sakslister. I vedtatt Forvaltningsplan for Rovvilt i region 3 - Oppland er kartene som viser tetthet av sau i 

prioriterte viltområder på side 32 og 33 svært feilaktig presentert. Dette gjelder også de 

opplysninger om Sluppet sau og Tapt sau og tilhørende tapsprosent. 

 

Hele Hirkjølen statsallmenning og deler av Imsdalen statsallmenning begge i Ringebu kommune er 

registrert på nevnte kart uten beitedyr, og dermed også uten tap dette er et areal på ca 200 000 da. En ber 

om at dette framover blir ajourført og rettet opp. I 2020 ble det fra 6 bruksberettigede sluppet til sammen 

2670 dyr, hvorav 1051 søyer og 1619 lam. Tap på beite var 26 søyer og 150 lam tapsprosent 2,5 for søyer 

og 9,3 på lam. 6,6 totalt. Tapsprosent har tidligere vært også over 8 samlet- I tillegg slippes 102 storfe, uten 

tap for 2020. 
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Dette er i beiteprioriterte områder i Ringebu kommune. Det er jerv som gir denne tapsprosent, og i område 

er det regelmessig ynglende jerv. Jeg ber om at dette blir satt på dagsorden og viet den nødvendige 

oppmerksomhet slik at helt nødvendig ekstraordinært uttak av ynglende jervetispe i beiteprioritert 

området, eller nærliggende områder blir tatt ut. (Det ble seinere fra Statsforvalteren vist et nytt kart for 

2020 over registrerte tap i hele fylket, som viste nettopp dette område med tapsprosent på over 8.) 

  

Med denne supplering, ble referat fra nemndsmøte 19. mars godkjent. I tillegg skal prosedyre endres. 
Heretter skal referatet godkjennes av hele nemnda per epost før referatet legges ut på rovviltnemndas 
nettside. 
 
 9/21 Orienteringer  
Sidsel Røhnebæk orienterte kort fra korrespondanselista. 
 
 Korrespondanseliste 19. mars – 5. mai 2021 

 Dato Fra Til Tema Til 

orien-

tering 

Utført/ 

besvart 

Til opp-

følging 

1 19.03.21 SNO/v Esben Bø Rovvilt-

nemnda i 

region 3 

Bestandsregistrering i region 3 per 18. mars 

2021 

x   

2 19.03.21 Leder i rovviltregion 3 Miljø-

direktoratet 

Veterinæravtale SNO og ekstraordinære 

uttak 

  x 

3 24.03.21 Rovviltnemnda i 

region 1 

Adresseliste Vedtak betinget skadefelling ulv, jerv, gaupe 

og bjørn i region 1 2021 -2022 

x   

4 26.03.21 Miljødirektoratet 

v/Anders Braa 

Leder i 

rovviltregion 

3 

Veterinæravtale SNO og ekstraordinære 

uttak 

  x 

5 12.04.21 Leder i rovviltregion 3 Miljø 

direktoratet 

Veterinæravtale SNO og ekstraordinære 

uttak 

  x 

6 15.04.21 NIBIO v/Inger Hansen Rovvilt-

nemndene 

Vurdering av FKT-ordningen – informasjon til 

rovviltnemndene 

x   

7 27.04.21 Miljødirektoratet Adresseliste Immobilisering av jerv – svar på spørsmål om 

immobilisering av jerv fra rovviltregion 6 

x   

8 30.04.21 NJFF-Oppland Rovvilt-

nemnda i 

region 3 

Rapport fra NJFF-Oppland Gauperegistrering 

vinteren 2020/2021 

x   

 
 
Tore Grønlien fra NJFF-Oppland orienterte fra nylig oversendt rapport til rovviltnemnda om 
gauperegistrering i Oppland høst/vinter 2020/2021. Det er god oppslutning om registreringsarbeidet, 
både med hensyn til sporing og bruk av viltkamera. Samarbeidet med NINA/Scandcam er godt, og det er 
registrert gaupebilder på 14 av 28 kamera som prosjektet har utplassert. NJFF-Oppland mener det er 
grunnlag for å anta at det før kvotejakt 1. februar 2021 var 3,5/4 familiegrupper innenfor gaupesona og 
2 utenfor. Endelig konklusjon kommer fra Rovdata i løpet av forsommeren. 
 
Benedicte Broderstad orienterte om Statsforvalterens vaktordning og beredskap for 2021. Innlandet har 
en felles vakttelefon, og åpningstid fra 15. mai til 15. september fra kl. 08.00 – 21.00 alle dager. Fra 16. 
september til 14. mai er åpningstid fra kl. 08.00 -18.00 på hverdager og fra kl. 10.00 -18.00 på helg/røde 
dager. Som tidligere vil det bli sendt SMS-varsling til kommuner/beitelag når det er gitt en skadefellings-
tillatelse og når skadegjører er felt, samt SMS- varsling ved (førstegangs)observasjon og/eller skader av 
ulv (antatt/dokumentert av SNO). I beitesesongen vil det bli lagt ut ukesbrev på Statsforvalterens 
nettside som en kan få varsel om når de er lagt ut. 
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Lisensfelling for ulv høst/vinter 2020/2021 er ikke avsluttet og varer fram til 31.mai. Per dato er kun en 
ulv felt, 1.desember 2020 i Øyer, og det står igjen 6 ulv på lisensfellingskvota i region 3. Tilsvarende er 6 
ulv felt i region 5/Hedmark. 
 
Vedtak: Orienteringer er tatt til etterretning. 
 
10/21 Status bestandsregistrering av jerv og ekstraordinære uttak av jerv 
Esben Bø fra SNO orienterte. Per dato er det registrert 6 jerveynglinger i region 3/Oppland.  
 

Dato Kommune Status Kommentar 

2. mai 2021 Dovre/Haverdalen Dokumentert  

28. april 2021 Sør-Fron/Vuludalen-Musvoldalen Dokumentert  

26.april 2021 Lesja/Lordalen Dokumentert Hiuttak v/SNO 1 tispe 2 valper 

11.april 2021 Skjåk/Strynefjellet Antatt  

31.mars 2021 Ringebu/Storfjellet Dokumentert Hiuttak v/SNO 1 tispe 2 valper 

9. mars 2021 Skjåk/Mysubytta Dokumentert  

  
Det er fortsatt ytterligere 3 områder i Skjåk, Lom og Lesja som følges opp med hensyn til mulige 
ynglinger. 
 
Det er fra nyttår til dagsdato sendt inn 715 DNA-prøver (skit/hår fra jerv) fra Innlandet. Av dette er 240 
prøver fra Oppland (ny rekord). SNO bruker om lag 540 dagsverk på bestandsovervåking av jerv i 
Oppland. I naboregionene til Oppland er det registrert yngling i Møre og Romsdal nær grense til 
Skjåk/Billingen og yngling i Stor-Elvdal, nær grense Øyer. Det er ikke registrert ynglinger per dato i 
Vestland. Barmarkskontroll vil normalt vare ut juni. 
 
Viltkamera er et godt tekniske hjelpemiddel for bestandsovervåking. SNO ønsker også mer bruk av 
drone, både med hensyn til sikkerhet/HMS og tidsbruk.  
 
Vedtak: Orientering tatt til etterretning 
 
11/21 Kvote for betinget skadefelling av jerv 1. juni 2021 – 15. februar 2022 
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 jerv i 
region 3/Oppland på inntil 4 dyr. 
 
1. Om nemndas myndighet. 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det regionale bestandsmålet på 4 ynglinger er nådd, og nemnda har 
følgelig myndighet til å åpne for skadefelling jerv i region 3. jf. §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften jf. § 18 b i 
naturmangfoldloven.  
2. Om størrelse på kvote  
For å forebygge betydelige skader på husdyr forårsaket av jerv 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 jervens bestandsstatus og -utvikling. Nemnda viser til sekretariatets 
faglige vurderinger om at den foreslåtte kvoten for skadefelling på 4 dyr ikke vil påføre bestanden 
irreversibel skade eller for stor samlet belastning. Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 Oppland vil 
ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. 
 

Aud Hove foreslo å øke kvoten fra 4 til 6 jerv. Dette ble enstemmig vedtatt med følgende 

begrunnelse: For å forebygge betydelige skader på husdyr forårsaket av jerv anser rovviltnemnda at det 

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/28b534165f4146be8056e99fcdb56218/sak-10-21-kvote-for-betinga-skadefelling-av-jerv---region-3-oppland.pdf
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er behov for en kvote for betinget skadefelling i region 3/Oppland. Nemnda har fått forelagt den siste 
tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om jervens bestandsstatus og -utvikling. Nemnda har enda ikke 
en endelig oversikt over tallet på ynglinger da det fortsatt foregår hi-registreringer og flere av de som er 
antatt må sjekkes på barmark etter at dette vedtaket er gjort. På vedtakstidspunktet er det registrert 6 
sikre ynglinger og 3 antatt. Det er foretatt 2 hi-uttak etter ønske fra nemnda og vi forventer flere. Det var 
også lite uttelling i lisensfellinga vinteren 2020/2021, bare 2 av 12 jerver ble felt. Om det blir flere 
ekstraordinære uttak, vil disse bli belasta den betinga skadefellingskvoten og med det som bakgrunn 
mener nemnda at vi skal høyne antall fra 4 til 6 jerv for å ha en operativ betinget skadefellingskvote 
utover beitesesongen. 
 
Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte kvoten for skadefelling på 4 dyr 
ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller for stor samlet belastning og mener med bakgrunn i lite 
uttelling på lisensfellinga vinteren 2020/2021 og registrerte jerveynglinger pr. 05.05.2021 at en kvote på 
6 dyr er rett. 
 
Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 Oppland vil ligge til grunn for iverksettelse av 
eventuelle fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. 
 
Vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3/Oppland vedtok enstemmig en kvote på 6 jerv for betinget skadefelling av 
jerv i perioden 1.juni 2021 -15. februar 2022. 
1. Om nemndas myndighet. 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det regionale bestandsmålet på 4 ynglinger er nådd, og nemnda 
har følgelig myndighet til å åpne for skadefelling jerv i region 3. jf. §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften jf. § 
18 b i naturmangfoldloven 
2. Om størrelse på kvote 
For å forebygge betydelige skader på husdyr forårsaket av jerv 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 jervens bestandsstatus og -utvikling. Nemnda har enda 
ikke en endelig oversikt over tallet på ynglinger da det fortsatt foregår hi-registreringer og flere av de 
som er antatt må sjekkes på barmark etter at dette vedtaket er gjort. På vedtakstidspunktet er det 
registrert 6 sikre ynglinger og 3 antatt. Det er foretatt 2 hi-uttak etter ønske fra nemnda og vi 
forventer flere. Det var også lite uttelling i lisensfellinga vinteren 2020/2021, bare 2 av 12 jerver ble 
felt. Om det blir flere ekstraordinære uttak, vil disse bli belasta den betinga skadefellingskvoten og 
med det som bakgrunn mener nemnda at vi skal høyne antall fra 4 til 6 jerv for å ha en operativ 
betinget skadefellingskvote utover beitesesongen. 
 
Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte kvoten for skadefelling på 4 
dyr ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller for stor samlet belastning og mener med 
bakgrunn i lite uttelling på lisensfellinga vinteren 2020/2021 og registrerte jerveynglinger pr. 
05.05.2021 at en kvote på 6 dyr er rett. 
 
Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 Oppland vil ligge til grunn for iverksettelse av 
eventuelle fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. 
 
12/21 Kvote for betinget skadefelling av gaupe 1. juni 2021 -15. februar 2022  
Benedicte Broderstad orienterte fra utsendt saksframlegg. Sekretariatets forslag til vedtak:  
Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 3 fatter vedtak om kvote for betinget skadefelling på gaupe 
i region 3/Oppland på ett dyr.  
1.Om nemnda myndighet 

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/28b534165f4146be8056e99fcdb56218/sak-12-21-kvote-for-betinget-skadefelling-av-gaupe.pdf
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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 2021, 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.  
 
Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten på 1 gaupe 
ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning. Forvaltnings-planen for 
rovvilt i region 3 vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle fellingstillatelser, jf. også 
rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. 
 
Vedtak:  
Rovviltnemnda i region 3/Oppland vedtok enstemmig en kvote på 1 gaupe for betinget skadefelling av 
gaupe 1. juni 2021 – 15. februar 2022.  
1.Om nemnda 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 2021, jf. rovvilt-forskriften §§ 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. Nemnda viser til 
sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten på 1 gaupe ikke vil påføre 
bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning. Forvaltningsplanen for rovvilt i region 
3 vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle fellingstillatelser, jf. rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. 
 
13/21 Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3/Oppland 2021 
Therese Ruud orienterte fra utsendt saksframlegg. Sekretariatets forslag til vedtak:  
Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 3 fatter vedtak om samlet kvote for skadefelling og 
lisensfelling av brunbjørn i region 3/Oppland på inntil 3 dyr 
Om nemndas myndighet 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av brunbjørn i region 3, og nemnda har 
følgelig myndighet til å åpne for skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3. jf. §§ 4, 7 og 10 i 
rovviltforskriften jf. § 18 b i naturmangfoldloven. 
2. Om størrelse på kvote 
For å forebygge betydelige skader på husdyr 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 brunbjørnens bestandsstatus og -utvikling. Nemnda viser til 
sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte kvoten for skadefelling og lisensfelling på tre dyr 
ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller for stor samlet belastning. Forvaltningsplanen for rovvilt 
i region 3 Oppland vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle fellingstillatelser, jf. også rovvilt-
forskriften §§ 1, 6 og 9. 
 
Det fastsettes en kvote på 3 brunbjørn for betinget skadefelling. 
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Rovviltnemnda åpner for lisensfelling av brunbjørn på eventuell gjenværende skadefellingskvote til 
høsten. Nemnda anser at det maksimalt kan felles 3 brunbjørner totalt ved skadefelling og lisensfelling i 
Oppland. 
3. Om lisensfellingsområde 
Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 Oppland. Hele fylket er ett fellingsområde. Eventuelle 
endringer av områdegrenser underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 
4. Om lisensfellingsperiode 
Lisensfellingsperioden fastsettes til perioden fra 21. august til 15. oktober 2021. 
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® 
Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om å sette vilkår om at binne med unge® er unntatt fra 
lisensfelling. 
7. Øvrige vilkår 
Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra en time før soloppgang til to timer før solnedgang. 
 
Vedtak: 
Rovviltnemnda vedtok enstemmig sekretariatets tilrådning om en samlet kvote for skadefelling og 
lisenskvote for brunbjørn i region 3/Oppland på inntil 3 dyr. 
Om nemndas myndighet 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av brunbjørn i region 3, og nemnda 
har følgelig myndighet til å åpne for skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3. jf. §§ 4, 7 og 
10 i rovviltforskriften jf. § 18 b i naturmangfoldloven. 
2. Om størrelse på kvote 
For å forebygge betydelige skader på husdyr 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 brunbjørnens bestandsstatus og -utvikling. Nemnda viser 
til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte kvoten for skadefelling og lisensfelling på tre 
dyr ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller for stor samlet belastning. Forvaltningsplanen for 
rovvilt i region 3 Oppland vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle fellingstillatelser, jf. rovvilt-
forskriften §§ 1, 6 og 9. 
Det fastsettes en kvote på 3 brunbjørn for betinget skadefelling. 
Rovviltnemnda åpner for lisensfelling av brunbjørn på eventuell gjenværende skadefellingskvote til 
høsten. Nemnda anser at det maksimalt kan felles 3 brunbjørner totalt ved skadefelling og 
lisensfelling i Oppland. 
3. Om lisensfellingsområde 
Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 Oppland. Hele fylket er ett fellingsområde. 
Eventuelle endringer av områdegrenser underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med 
leder av nemnda. 
4. Om lisensfellingsperiode 
Lisensfellingsperioden fastsettes til perioden fra 21. august til 15. oktober 2021. 
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® 
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Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om å sette vilkår om at binne med unge® er unntatt fra 
lisensfelling. 
7. Øvrige vilkår 
Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra en time før soloppgang til to timer før solnedgang. 
 
14/21 Kvote for betinget skadefelling ulv 1. juni 2021 – 15. februar 2022 
Therese Ruud orienterte fra utsendt saksframlegg. Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 3 fatter vedtak om en kvote for betinget skadefelling på inntil 

6 ulv. 
1.Om nemndas myndighet 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av ulv i region 3, og nemnda har følgelig 
myndighet til å åpne for skadefelling og lisensfelling av ulv i region 3. jf. §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften 
jf. § 18 b i naturmangfoldloven. 
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 forbetinget skadefelling settes på 
et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte skadefellingssituasjoner. Ut fra den 
foreliggende dokumentasjon om bestandssituasjonen for ulv, basert på oppdatert kunnskap per 15. mars 
2021, og basert på erfaringer rundt 9 skadesituasjoner med ulv tidligere år, finner rovviltnemndene at 
det bør fastsettes en kvote for betinget skadefelling på 6 ulver for å forebygge betydelige skader på 
husdyr og tamrein. 
 
Et uttak gjennom betinget skadefelling på inntil 6 ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens 
overlevelse. 
 
Det fastsettes en kvote på 6 ulver for betinget skadefelling i perioden 1. juni 2021 – 15.februar 2022. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 18 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009, 
jf. § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005. 
 
Rovviltnemndene har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om 
ulvens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemndene anser at det foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-varprinsippet, jf. § 9, kommer derfor ikke 
til anvendelse. Nemndene 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. Nemndene 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 vedtok enstemmig en kvote for betinget skadefelling på inntil 6 ulv. 

1.Om nemndas myndighet 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av ulv i region 3, og nemnda har 
følgelig myndighet til å åpne for skadefelling og lisensfelling av ulv i region 3. jf. §§ 4, 7 og 10 i 
rovviltforskriften jf. § 18 b i naturmangfoldloven. 
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 forbetinget 
skadefelling settes på et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte skadefellings-

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/28b534165f4146be8056e99fcdb56218/sak-14-21--kvote-for-betinget-skadefelling-av-ulv-2021.pdf
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situasjoner. Ut fra den foreliggende dokumentasjon om bestandssituasjonen for ulv, basert på 
oppdatert kunnskap per 15. mars 2021, og basert på erfaringer rundt 9 skadesituasjoner med ulv 
tidligere år, finner rovviltnemndene at det bør fastsettes en kvote for betinget skadefelling på 6 ulver 
for å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein. 
 
Et uttak gjennom betinget skadefelling på inntil 6 ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens 
overlevelse. 
 
Det fastsettes en kvote på 6 ulver for betinget skadefelling i perioden 1. juni 2021 – 15.februar 2022. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 18 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009, 
jf. § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005. 
 
Rovviltnemndene har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om 
ulvens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemndene anser at det foreligger 
tilstrekkelig kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-varprinsippet, jf. § 9, 
kommer derfor ikke til anvendelse. Nemndene 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. Nemndene anser at § 11 ikke er relevant i denne sammenheng. 
 

15/21 Orientering om rapport fra NINA og NIBIO «Vurdering av FKT-ordningen» v/Inger Hansen, NIBIO 
Inger Hansen/NIBIO orienterte om innhold i rapporten «Vurdering av FKT-ordningen», NIBIO-rapport 
6/130/2020. NINA og NIBIO har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjort en vurdering av virkemiddel-
ordningen for forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-ordningen).  
 
Nemnda diskuterte rapporten. Rapporten vil bli tema på neste nemndsmøte. 
 
16/21 Seminar om gaupe og gaupeforvaltning haust 2021 
Rovviltnemnda i region 3 ønsker å gjennomføre et seminar om gaupe og gaupeforvaltning høsten 2021, 
helst som en fysisk samling. Sekretariatet må legge fram en programskisse på neste nemndsmøte. 

17/21 Eventuelt 

• Rovviltnemnda i region 3 vil bli invitert til møte med rovviltnemnda i region 5/Hedmark  11. 
august i anledning revisjon av forvaltningsplan 

• Nemndsmøte med tur 19./20. august er foreslått til Ringebufjellet/Stor-Elvdal og område med 
felles korridor for jerv. 

 
 
Neste møte i rovviltnemnda blir 18. juni 2021 
 
2 timer forberedelsestid og 3 timer møtetid. 
 
 


