
   
 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland – Møtereferat 20. august 2021      
 

    

Møte innkalt av: Sekretariatet v/Statsforvalteren 

Møtedato og møtetid: 20. august 2021 - kl. 09.00 -11.50 

Møtested: Spistbergseter hotell, Venabygdsfjellet 

Møteleder: Aud Hove 

Møtereferent: Sidsel Røhnebæk 

Deltakere fra 
rovviltnemnda 

Aud Hove, Hans Kristian Enge og Johannes Wahl Gran. Anne Elisabeth 
Thoresen hadde meldt forfall og varamedlem Erik Winter møtte. Kari 
Anne Jønnes hadde meldt forfall og varamedlem Hanne Alstrup 
Velure møtte digitalt. 

Deltakere fra 
Statsforvalteren 

Therese Ruud, Silje Bøe, Erik Lagethon og Sidsel Røhnebæk 

Tilhørere: Brit Helene Villand Lindheim/Mattilsynet og Ole Knut Steinset/SNO 
var fysisk tilstede. Knut Evensen/OSG og Kristina Hegge/Innlandet 
bondelag deltok digitalt 

 
 
Åpen post kl. 09.00 -09.15 
Innlegg ved Kristina Hegge/Innlandet Bondelag og Knut Evensen/Oppland Sau og Geit 
 
Saksliste: 
26/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent. 3 saker ble meldt til sak 31/21 Eventuelt  

• Orientering om gjeldene regelverk for bruk av hund under skadefelling, lisensfelling og kvotejakt 

• Henvendelse fra Skjåk om beitesesongen i Skjellom-Tundradalen 

• Rovviltforliket - statusoppdatering 
 
27/21 Godkjenning av referat fra møte 18. juni 2021 
Referatet er godkjent.  
 
28/21 Orienteringer  
Therese Ruud orienterte kort om status for beitesesongen 2021 mht. rovviltskader, skadefellings-
tillatelser og skadefellinger. 
 
Oversikt over dokumenterte skader per 17. august 2021 og 17. august 2020 – tall fra rovbase 

 Antall dok. skader 
per 17. 08. 21 

Antall dok. skader per 
17. 08. 20   

Kommentar 

Gaupe 13 18  

Jerv 40 52  

Bjørn 6 0 Ingen bjørnskader i 2020 

Ulv 0 22 Ingen ulveskader i 2021 

Kongeørn 8 15  

Sum 67 107  

 
 



Gaupe: Dokumenterte tap av sau til gaupe er hovedsaklig i Øyer, Nord-Fron/Sel, Dovre og Lom. En 
skadefellingstillatelse ble gitt av Miljødirektoratet 28. mai og ei gaupe ble felt 30. mai i Øyer. I løpet  
av sommeren er gitt flere skadefellingstillatelser på gaupe.  
 
Jerv: Det er per dato dokumentert 40 tap av sau til jerv, og det er ventet at dette tallet vil stige. De 
dokumenterte tapene til jerv er særlig konsentrert til Vuludalen i Ringebu/Sør-Fron, Finndalen i 
Vågå/Skjåk, Reinheimen Skjåk/Lesja og Breheimen/Skjåk. Det er gitt skadefellingstillatelser i disse 
områdene. 2 jervevalper ble felt 3.august i Vuludalen/Sør-Fron. Det er også dokumentert tap til jerv i 
Stor-Elvdal (region 5/Hedmark). 
 
Bjørn: Per dato er det dokumenterte 5 tap av sau og 1 skade bikube (Lillehammer) til bjørn. 3 av skadene 
var tidlig i juni med 2 dokumenterte tap i Vågå og 1 i Dovre. En hanbjørn (HE 220) ble felt i påberopt 
nødverge i Vågå 6. juni. DNA-analyser viser at det var denne bjørnen som var skadevolder i juni i Vågå og 
Dovre.  De øvrige 2 skadene er fra midt i juli i Dovre. I region 5/Hedmark er det gitt flere skadefellings-
tillatelser på bjørn, og en bjørn ble felt 31. juli i Os i Østerdalen. 
 
Ulv: Det er per dato ikke dokumentert tap til ulv i region 3/Oppland, og det er mer enn 10 år siden sist 
Oppland har hatt en beitesesong uten skader til ulv. Det er dokumentert flere skader til ulv i Nord-
Østerdalen, og en ulv ble felt på skadefelling 27. juni i Alvdal. Videre er det dokumentert ulv i Eidsvold og 
Stange (region 4 og region 5). Og det er nylig dokumentert ulv i Vassfaret/Nes kommune (region 2) 
  
Oversikt over skadefellingskvote, antall felte dyr og gjenstående kvote per 20. august 2021  

 Skadefellingskvote Antall dyr felt Dato/Sted Gjenstående kvote  

Gaupe 1 1 30. mai/Øyer 1 (ny kvote vedtatt 5. juni) 

Jerv 6 2 2.august/Sør-Fron 4 

Bjørn 3 1 6.juni/Vågå 2 (Lisensfelling fra 21.aug) 

Ulv 6 0  6 

 
 
Sidsel Røhnebæk orienterte kort fra korrespondanse og økonomi/FKT fra 18. juni til dags dato 
 
Korrespondanse 18.juni -20. august 2021 

 Dato Fra Til Tema Til 

orien-

tering 

Utført/ 

besvart 

Til opp-

følging 

1 10.06.21 Rovviltnemnda i 

region 1 

Adresseliste Vedtak lisensfelling jerv og ulv i region 

1 for 2021/2022 

x   

2 28.06.21 Rovviltnemnda i 

region 3 

Rovviltnemnda i 

region 5 

Invitasjon til studietur 19. august 2021   x 

3 29.06.21 Landbruksdir. 

og Miljødir 

Statsforvalteren i 

Innlandet og 

Møre og Romsdal 

Oppdrag: Prosjekt om gårdsnære 

beredskapsareal 

x   

4 20.07.21 Rovviltnemnda i 

region 5 

Rovviltnemnda i 

region 3 og 6 

Dialogmøte 31. august om revisjon av 

forvaltningsplanen til region 

5/Hedmark 

  x 

5 30.07.21 Miljødir Skjåk kommune Svar på tverrpolitisk innspel på 

jervebestanden i Skjåk 

x   

6 19.08.21 Thorstein 

Aamodt, Skjåk 

Rovviltnemnda i 

region 3/leder 

Aud Hove 

Beitesesongen 2021 -Skjellom-

Tundradalen i Skjåk kommune 

  x 



FKT/Økonomi 

Tiltak Budsjett  Løyvd per 
16.08. 21 

Kommentar 

Planlagt ekstraordinært tilsyn 550 000 898 000 Inkluderer prosjekt i 
Skjåk 

Akutt tilsyn/avklare tap med 
kadaverhund 

350 000 309 000   

Tidlig sank 400 000 385 000   

Beredskapsareal 60 000 40 000   

Lokale radiobjølleprosjekt/tapsavklaring 850 000 610 000   

Elektronisk overvåking/Oppland 
radiobjøllelag 

525 000 500 000 Kan bli økt høst 21 

Andre tiltak 125 000 140 000 Kurs og informasjon 

Kompetanseheving 180 000 90 000   

Lokale FOU 860 000 290 000 3 søknader utsatt til 
høst 21 

Akutte midler 1 000 000 135 000 Kan bli akutt tidligsank i 
flere beitelag i Nord-
Gudbrandsdal pga jerv 

Skadefelling 1 100 000 886 000   

Sum   4 283 000   

Rest   1 717 000 Se utsatte søknader, 
kan bli flere akutte tiltak 

Sum 6 000 000 6 000 000   

 
 
 
Skadefellinger 2021 – Tilsagnsbeløp 

Rovvilt Tilsagnsbeløp Kommune Dato Kommentar 

Bjørn 55 000 Vågå 5.juni   

Gaupe 85 000 Øyer. Lhmr, Nord-Fron/Sel 28.mai,21.juli, 
1.august 

  

Jerv 801 000 Dovre, Skjåk, Fron, Skjåk, 
Lom, Vågå, Ringebu, Øyer, 
Fron, Ringebu/Stor-Elvdal 

21.juni, 
Fra 20.juli og 
d.dato 

2 jervevalper Sør-Fron felt   
3. august 

Ulv 0     Ingen hendelser med ulv 

Sum 886 000       

 
 
Rapport fra NINA og NIBIO «Vurdering av FKT-ordningen». 
På nemndsmøtet 5. mai fikk nemnda en gjennomgang av rapporten «Vurdering av FKT-ordningen», 
NIBIO-rapport 6/130/2020 av Inger Hansen/Nibio. Rapporten var sak på nemndsmøte 18. juni, se eget 
notat. Notatet er bearbeidet etter innspill på møtet 18. juni og skal sendes Miljødirektoratet da det er 
Miljødirektoratet som har gitt NINA og NIBIO i oppdrag å vurdere FKT-ordningen.  
 
Vedtak: Orienteringene er tatt til etterretning. Notat om Rapporten «Vurdering av FKT-ordningen» 
skal sendes Miljødirektoratet. 



29/21 Lisensfellingskvote ulv 2021/2022 
Therese Ruud orienterte fra utsendt saksframlegg. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda har jf §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften myndighet til å fastsette lisensfellingskvote for 
ulv i region 3 (Oppland). For hjemmelsgrunnlag vises det til naturmangfoldlovens § 18 b. 
 
Rovviltnemnda vedtar en kvote på 5 -fem - ulver i region 3 (Oppland) uten noen nærmere region-
inndeling for 2021/2022. Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for lisensfelling 
dersom nye opplysninger tilsier det. Av hensyn til bestandssituasjonen og den genetiske variasjonen i 
bestanden, må en vurdere tiltak slik at en unngår at det felles et individ som stammer fra den finsk – 
russiske bestanden. 
 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden 
skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. Bakgrunn, hjemmelsgrunnlag og begrunnelse går fram 
av saksframlegget fra sekretariatet. 
 
Hans Kristian Enge foreslo å øke kvota fra 5 til 7 dyr slik som i 2020. Dette ble enstemmig vedtatt av 
nemnda. Nemnda viser til sekretariatets innstilling når det gjeldet bakgrunn og begrunnelse for 
vedtaket. Avviket fra sekretariatets innstilling begrunnes med følgende: Rovviltnemnda viser til 
Forvaltningsplan for region 3 – Oppland der det står under 6.2.4 Ulv under tiltak og lisensfelling at 
lisensfelling av ulv er skademotivert og skal benyttes for å begrense veksten og/eller utbredelsen av 
ulvebestanden. Det er ikke mål om ynglinger av ulv i region 3.  
 
I forhold til sekretariatets innstilling endrer nemnda lisensfellingskvoten fra 5 til 7 dyr med begrunnelse at 
ulvebestanden fremdeles ligger godt over bestandsmålet i Norge når det gjelder antall ynglinger. Region 
3 har over flere år hatt et økende trykk av ulver selv om dette varierer noe fra år til år. Streifulv har til 
tider ført til store skader. De siste årene har det vært mer eller mindre kontinuerlig skadefelling av ulv i 
store deler av regionen og i grenseområdene til region 3.  
 
Vedtak: 
Rovviltnemnda har jf §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften myndighet til å fastsette lisensfellingskvote for 
ulv i region 3 (Oppland). For hjemmelsgrunnlag vises det til naturmangfoldlovens § 18 b, for å avverge 
skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom og § 18 c, for å ivareta allmenne 
helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning. 
 
Rovviltnemnda vedtar en kvote på 7 - sju - ulver i region 3 (Oppland) uten noen nærmere 
regioninndeling for 2021/2022.  
 
Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye 
opplysninger tilsier det. Av hensyn til bestandssituasjonen og den genetiske variasjonen i bestanden, 
må en vurdere tiltak slik at en unngår at det felles et individ som stammer fra den finsk – russiske 
bestanden.  
 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. Bakgrunn, hjemmelsgrunnlag og 
begrunnelse går fram av saksframlegget fra sekretariatet 
 



Rovviltnemnda viser til Forvaltningsplan for region 3 – Oppland der det står under 6.2.4 Ulv under 
tiltak og lisensfelling at lisensfelling av ulv er skademotivert og skal benyttes for å begrense veksten 
og/eller utbredelsen av ulvebestanden. Det er ikke mål om ynglinger av ulv i region 3.  
 
I forhold til sekretariatets innstilling endrer nemnda lisensfellingskvoten fra 5 til 7 dyr med 
begrunnelse at ulvebestanden fremdeles ligger godt over bestandsmålet i Norge når det gjelder antall 
ynglinger. Region 3 har over flere år hatt et økende trykk av ulver selv om dette varierer noe fra år til 
år. Streifulv har til tider ført til store skader. De siste årene har det vært mer eller mindre kontinuerlig 

skadefelling av ulv i store deler av regionen og i grenseområdene til region 3.  
 
30/21 Programskisse gaupeseminar 8. oktober 2021 
Rovviltnemnda vil at dette skal være et fysisk møte, evt. et heldigitalt møte hvis det blir endringer i 
koronasituasjon. Mål for seminaret er kunnskaps- og erfaringsutveksling om gaupe, gaupeforvaltning og 
ny soneinndeling for gaupe i region 3 og 2. Sekretariatet har blant annet gjort avtale med Nina og skal 
arbeide videre med program og gjennomføring.   
 
31/21 Eventuelt 
1.Orientering om gjeldene regelverk for bruk av hund under skadefelling, lisensfelling og kvotejakt 
Therese Ruud orienterte om følgende: 
Generelle regler: All bruk av hund må skje i samsvar med de regler som er gitt i viltloven, forskrift om 
utøvelse av jakt, fangst og felling, samt hundeloven. 

• Bruk av løs hund berører ofte regelverk der myndigheten ligger hos andre organer enn 

Statsforvalteren Bestemmelser om båndtvang. Forvaltningsmyndighet er den enkelte 

kommune 

• Særskilte, lokale bestemmelser i ulike verneområder som f.eks. nasjonalparker. 

Forvaltningsmyndighet kan være nasjonalparkstyre eller annen, tilsvarende organisasjon. 

• Særskilte, lokale bestemmelser i naturreservat. Forvaltningsmyndighet er Statsforvalteren eller 

kommunen 
Bruk av hund under betinget skadefelling: 

• Hund i bånd: Tillatt brukt på alle arter. 

• Løs hund som ikke er definert som løs, på drevet halsende (typisk elghund eller annen 
spisshund): Tillatt brukt på bjørn, jerv, gaupe. 

• Løs, på drevet halsende hund (typisk ulike typer støvere):  
Bjørn, jerv og gaupe: Ikke tillatt. Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon til bruk av 
løs, på drevet halsende hund.  

              Ulv: I utgangspunktet ikke tillatt. Fra 2017 er det åpnet for at Statsforvalteren kan dispensere fra 
              forbudet når det gjelder bruk av løs, på drevet halsende hund ved skadefelling av ulv.  
 
Bruk av hund under lisensfelling og kvotejakt: 

• Kvotejakt på gaupe: hund i bånd, løs hund som ikke er på drevet halsende, samt løs, på drevet 
halsende hund er tillatt. 

• Lisensfelling av jerv, bjørn og ulv: hund i bånd og løs hund som ikke er definert som løs, på 
drevet halsende er tillatt. Løs, på drevet halsende hund er ikke tillatt 
 

Nemnda diskuterte ulike sider ved bruk av hund ved skadefelling og lisensfelling, spesielt jerv. Det kan 
være aktuelt med støtte til prøveprosjekt med hund og lisensfelling jerv. 
 
2.Henvendelse fra Skjåk om beitesesongen i Skjellom-Tundradalen. 
Aud Hove orienterte om skriftlig henvendelse fra beitenæringa i Skjåk. Det er stor bekymring rundt økte 
tap av sau til jerv.  

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/28b534165f4146be8056e99fcdb56218/sak-10-21-kvote-for-betinga-skadefelling-av-jerv---region-3-oppland.pdf


3. Rovviltforliket og statusoppdatering 
Aud Hove ønsker en full gjennomgang og evaluering av punktene i rovviltforliket fra 2011 som en 
oppfølging av gjennomgangen nemnda hadde i 2018 og innspillene som nemnda da sendte til Klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen. I tillegg ønsker nemnda å utarbeide et notat om dagens utfordringer og vil 
be om et møte med Klima- og miljødepartementet. Dette må bli tema på neste nemndsmøte. 
 
4. Hans Kristian Enge viste til studieturen den 19. august sammen med rovviltnemnda i region 
5/Hedmark og blant annet orienteringen om jerv på HINN/Evenstad. Det kan være behov for mer felles 
kunnskap og mer helhetlig jerveforvaltning i Sør-Norge. Dette bør drøftes med region 5 og 6. 
 

 
 
 
Neste møte i rovviltnemnda blir 15. oktober 2021 
 
 
1 time forberedelsestid og 3 timer møtetid. 
 
 


